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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
eÚ˜z ה ּוא ליׂשראל  חק  ּכי ג ֹו' ׁשֹופר  ּבחד ׁש ƒ¿ְְִִֵֶַָָֹֹ

יעקב  לאלקי להבין 1מ ׁשּפט  וצרי מה 2. ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ

חד ׁש ּבאיזה  מפר ׁש ואינֹו סתם , ּבחד ׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּׁשּכת ּוב 

איזה  ּולבאר  ללמד  ז"ל  חכמינּו הצרכ ּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ(ׁשּלכן

ה ּוא  ּבפר ּוׁש3חד ׁש למימר  ליּה הוה  ולכא ֹורה  ,( ְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹ

ּׁשּכת ּוב  מה  להבין צרי וע ֹוד  ה ּׁשביעי. ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּבחד ׁש

יעקב , לאלקי מ ׁשּפט  ה ּוא , ליׂשראל  חק  ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹֹּכי

ליׂשראל , חק  ֿ ידי ׁשעל  ה ּוא  ה ּכת ּוב  ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּדמ ׁשמע ּות 

מהי  ולכא ֹורה , יעקב , לאלקי מ ׁשּפט  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹנע ׂשה 

ּפר ׁשת  ּבבח ּיי וה ּנה , לזה . זה  הענינים  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיכ ּות 

נתן 4קד ֹוׁשים  ח ּקים  ׁשּנקרא ֹות  ׁשה ּמצ ֹות  ּכתב  ְְְִִִִֶֶַַַָָָֻ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּדוקא , ליׂשראל  ח ּקיו 5הק ּב"ה  ְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ה ּוא , ליׂשראל  חק  ּוכתיב  ליׂשראל , ְְְְְְִִִִֵֵָָָָֹּומ ׁשּפטיו

הם  ּכי וצ ּיּור , חקיקה  מ ּלׁשֹון ח ּקים , ל ׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶָֻוזה ּו

זאת  נֹותנים  ולכן מעלה , ׁשל  הענינים  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹצ ּיּורי

אמ ֹור  ּובפר ׁשת  ּדוקא . ּפר ׁשת 6ליׂשראל  ּבתח ּלת  ְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָ

ה ּיר ּוׁשלמי  ּבׁשם  ּכתב  מדר ׁש7ה ּמֹועדים  ּוב ׁשם  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ

כ ּו'.8ּתה ּלים  אלקיה  על  ׁשּמע ּכבת  א ּמה   ל אין , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

ׁשּיהיה  ּגזר ּו ּבני היא , ה ּמלאכים  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּות ׁשּובת 

יֹוׁשב  הק ּב"ה  מ ּיד  ּפל ֹוני, ּביֹום  ֿ ה ּׁשנה  ְְִִֵַַַָָָָֹרא ׁש

חק  ּכי ל ּמה , כ ּו'. ע ֹולמ ֹו לד ּון יֹום  ְִָָָָֹּבא ֹות ֹו

ֿ ה ּׁשנה , רא ׁש חק  ּגזר ּו יׂשראל  ה ּוא , ְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹליׂשראל 

יעק  לאלקי מ ׁשּפט  ה ּוא  מק ּים והרי ׁשה ּוא  ב , ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

אקרא  א ֹומר  הוי ע ּמהם , ּומס ּכים  9ּגזרתם  ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה  מדר ׁש ּולפי עלי . ּגֹומר  ֿ ל  לא  עליֹון, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹלאלקים 
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דֿה.1) פא, ואילך).2)תהלים שט  ס "ע  תרל"ד (סה"מ  תרל"ד תקעו ד"ה ראה – לקמן הבא ואילך.3)בכל סע "א ח , ר"ה

יט .4) יט .5)יט , קמז, ד.6)תהלים ה"ב .7)כג, פ "א ד.8)סנהדרין ג.9)פרק  נז, תהלים

    
תהלים: בספר  ‚B'נאמר  ÙBL L„Áa eÚ˜z בחודש בשופר  תקעו  ƒ¿«…∆»

לכך  היא Èkהראוי  בשופר  לתקוע ‰e‡המצוה Ï‡NÈÏ ˜Á ƒ…¿ƒ¿»≈
˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓ1ÔÈ‰Ï CÈˆÂ .2e˙kM ‰Ó בפסוק ƒ¿»≈…≈«¬…¿»ƒ¿»ƒ«∆»

LÙÓ BÈ‡Â ,Ì˙Ò L„Áa ומפרטÔÎlL) L„Á ‰ÊÈ‡a «…∆¿»¿≈¿»≈¿≈∆…∆∆»≈
„ÓÏÏ Ï"Ê eÈÓÎÁ eÎˆ‰À¿¿¬»≈«ƒ¿…
‡e‰ L„Á ‰ÊÈ‡ ‡Ïe3 ¿»≈≈∆…∆

הפסוק  בהמשך  מהכתוב זאת ולמדו 

שהכוונה  כלומר  חגנו ", ליום "בכסה

כאשר  החודש בתחילת שחל  לחג 

ראש  שהוא מכוסה, עדיין  הירח

dÈÏהשנה), ‰Â‰ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈
ÓÈÓÏ לומר (לפסוק) לו  היה ¿≈«

ÈÚÈM‰ L„Áa LeÙa ומדוע ¿≈«…∆«¿ƒƒ
צורך  שיש כך  סתם בחודש כתוב

ולימוד  לדעת בהסבר  כדי  מיוחד 

השנה?. לראש ¿BÚÂ„שהכוונה
e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ לגבי »ƒ¿»ƒ«∆»
הפסוק  בהמשך  שופר  Èkƒתקיעת

ËtLÓ ,‡e‰ Ï‡NÈÏ ˜Á…¿ƒ¿»≈ƒ¿»
˙eÚÓLÓc ,˜ÚÈ È˜Ï‡Ï≈…≈«¬…¿«¿»
˜Á È„ÈŒÏÚL ‡e‰ e˙k‰«»∆«¿≈…
ËtLÓ ‰NÚ ,Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬∆ƒ¿»

,˜ÚÈ È˜Ï‡Ï שמדובר היינו  ≈…≈«¬…
ש"חק  כך  ותוצאה סיבה במעין 

לאלוקי  ל "משפט גורם לישראל "

eÎiL˙יעקב" È‰Ó ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«ƒ«»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÈÚ‰ הקשר ומה »ƒ¿»ƒ∆¿∆

גורם  האחד  ממנו  שכתוצאה ביניהם

השני .? את

ÈiÁa ,‰p‰Â על בחיי  רבנו  פירוש ¿ƒ≈ƒ¿«≈
˜„ÌÈLBהתורה  ˙Lt4˙k »»«¿ƒ»«

ÌÈwÁ ˙B‡˜pL ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
כלל  בדרך  מתחלקות שהמצוות כידוע

(מצוות  "עדות" – חלקים לשלושה

החגים  כמו  וסימן  אות שהם

שהן  (מצוות "חוקים" והמועדים),

דיני  כמו  האנושי  השכל  מהבנת למעלה

(מצוות  ו "משפטים" וטהרה) טומאה

"לא  כמו  האנושי  בשכל  גם שמובנות

המצוות  ואת תגזול ") ו "לא תגנוב"

בהגדרה  Âc˜‡,"חוקים"שנכללות Ï‡NÈÏ ‰"a˜‰ Ô˙ לאומות ולא »««»»¿ƒ¿»≈«¿»
e˙kLהעולם  BÓk5˜Á È˙Îe ,Ï‡NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ¿∆»À»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ…

e‰ÊÂ ,‡e‰ Ï‡NÈÏ של הפנימי  ÔBLlÓהתוכן  ,ÌÈwÁ ÔBLÏ ¿ƒ¿»≈¿∆¿Àƒƒ¿
,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÈÚ‰ Èeiˆ Ì‰ Èk ,eiˆÂ ‰˜È˜Á של החוקים ¬ƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈»ƒ¿»ƒ∆«¿»

הרוחניים  השורשים של  ו 'ציור ' 'דמות' הם הזה בעולם שהם כפי  המצוות

שלהם  החוקים ÔÎÏÂהעליונים של  הזו  המיוחדת המעלה ÌÈ˙Bמפני  ¿»≈¿ƒ
˙LÙe .‡˜Âc Ï‡NÈÏ ˙‡Ê…¿ƒ¿»≈«¿»¿»»«

BÓ‡6˙Lt ˙lÁ˙a ¡ƒ¿ƒ«»»«
˙k ÌÈ„ÚBn‰ בחיי ÌLaרבנו  «¬ƒ»«¿≈

ÈÓÏLei‰7L„Ó ÌLe «¿«¿ƒ¿≈ƒ¿«
ÌÈl‰z8‰n‡ EÏ ÔÈ‡ , ¿ƒƒ≈¿À»

.'eÎ ‰È˜Ï‡ ÏÚ ˙kÚnL∆¿«∆∆«¡…∆»
EÈa ,‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙eL˙e¿«««¿»ƒƒ»∆
‰M‰ŒL‡ ‰È‰iL eÊb»¿∆ƒ¿∆…«»»
‰"a˜‰ „iÓ ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ««»»
BÓÏBÚ Ôe„Ï ÌBÈ B˙B‡a LBÈ≈¿»»

.'eÎ דברי את שם מביא בחיי  רבנו 

"כה' הפסוק על  לברכה זכרונם חכמינו 

לך  "אין  אליו ": קראנו  בכל  אלוקינו 

זו " כאומה אלוקיה על  שמעכבת אומה

את  כביכול , עושה, הוא ברוך  והקדוש

דוד  אמר  ועליהם ישראל  בני  של  רצונם

עליון  לאלוקים "אקרא בתהלים המלך 

הסנהדרין  שכאשר  עלי " גומר  לאל 

פלוני , ביום השנה ראש לעשות יושבין 

סנהדרין  מושיב ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מיד 

מה  וגמרו  לכו  להם ואומר  מלאכים של 

"אלה  וכתיב גוזרין ... שהתחתונים

אמר  מועדי ". הם אלה ה', מועדי 

מועדים  לי  "אין  ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש

המועדים  כל  כי  שלכם", אלו  אלא

"כה' שנאמר  הם שלו  מקדשים, שאנו 

בכל  אליו ".אלוקינו  ,nÏ‰קוראנו  »»
הדין  ויום השנה ראש הוא הזה היום

‰e‡,והמשפט  Ï‡NÈÏ ˜Á Èkƒ…¿ƒ¿»≈
Á˜כלומר , eÊb Ï‡NÈ וקבעו ƒ¿»≈»¿…
יחול תאריך  ««»…M‰ŒL‡‰,שבו 

‡e‰ È‰Â בני של  הזו  הקביעה «¬≈
˜ÚÈ,ישראל  È˜Ï‡Ï ËtLÓƒ¿»≈…≈«¬…

‡e‰Lהוא ֿ ֿ ברוך  Ìi˜Óהקדוש ∆¿«≈
,Ì‰nÚ ÌÈkÒÓe Ì˙Êb ונוהג ¿≈»»«¿ƒƒ»∆

ישראל  בני  של  הקביעה ≈¡‰ÈÂלפי 
‡˜‡ ÓB‡9,ÈÏÚ ÓBb ÏŒ‡Ï ,ÔBÈÏÚ ÌÈ˜Ï‡Ï האלוקים היינו  ≈∆¿»≈…ƒ∆¿»≈≈»»

ישראל . בני  התחתונים, דעת לפי  ומחליט ‰p‰שגומר  ‰Ê L„Ó ÈÙÏe¿ƒƒ¿»∆ƒ≈
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ו   

מ ׁשּפט  ה ּוא  ליׂשראל  חק  ּכי ה ּכת ּוב  ּפר ּוׁש ְְְִִִִֵֵֵַָָָֹה ּנה 

ׁשּיׂשראל  ליׂשראל , חק  ֿ ידי ׁשעל  יעקב , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹלאלקי

נע ׂשה  אזי ֿ ה ּׁשנה , ּדרא ׁש ה ּיֹום  ק ֹובעים  ְְְֲֲִֶַַַַַָָָֹלמ ּטה 

ּבּדין. יֹוׁשב  ׁשה ּקּב"ה  יעקב , לאלקי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמ ׁשּפט 

ּדרא ׁשÔeÈÂֿב ) הענין ּכלל ּות  ּבא ּור  ּבהק ּדם  ¿»ְְְְְִֵֵֶָָָֹ

ׁשּנקרא  ה ּדּיּוק  יד ּוע  ּדה ּנה , ְְִִִֵֶַַַָָָָה ּׁשנה .

ה ּׁשנה ּבׁשם  ּתח ּלת  ולא  ּדכ ׁשם 10ה ּׁשנה  , ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ

אברי  ּכל  ׁשל  הח ּיּות  ּכלל ּות  ּכֹולל  האדם  ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשרא ׁש

אבר  לכל  ח ּיּות  מ ּמּנּו נמ ׁשכת  ּכ ֿ ואחר  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה ּגּוף ,

הח ּיּות  ּכלל ּות  ה ּוא  ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש כן ּכמ ֹו ְְְִֵַַַָָָָֹּפרטי,

ּבעב ֹודה , ּגם  יּובן ּומ ּזה  ה ּׁשנה . ּכל  ֲִֶֶַַָָָָָָׁשל 

ּכל  עב ֹודת  ּדגמת  היא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹֻׁשהעב ֹודה 

הרא ׁש ּוכמ ֹו העב ֹודה , ּכלל ּות  ׁשהיא  א ּלא  ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹה ּׁשנה ,

כן  ּוכמ ֹו ה ּגּוף . ּכל  ׁשל  הח ּיּות  ּכלל ּות  ה ּוא  ְְֵֶֶַַַָָׁשּבֹו

מעין  להיֹות  צרי ויֹום  יֹום  ׁשּבכל  מ ּזה  ְְִִִֵֵֶֶָָָָמ ּובן

ׁשּנמ ׁשכת  ּבאדם , ּוכמ ֹו ֿ ה ּׁשנה . ּדרא ׁש ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֹהעב ֹודה 

ּבזה , והענין ּבפרט ּיּות . אבר  לכל  מהרא ׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹח ּיּות 

ע ׂשרת  התחלת  ה ּוא  ֿ ה ּׁשנה  ׁשרא ׁש  לכ ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנֹוסף 

ּבׁשֹופר  ה ּיֹום  מצות  וגם  ּתׁשּובה , והרי 11ימי , ְְְְְֲִֵֵַַַַָָ

ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ה ּתׁשּובה , ענין ה ּוא  ְְְִֶַַַָָָׁשֹופר 

מק ֹומ ֹות 12הרמ ּב"ם  ּבכ ּמה  ֿ ּפי 13(וה ּובא  ֿ על  אף  ( ְְְְִַַַַַָָָ

רמז  ה ּכת ּוב , ּגזרת  ֿ ה ּׁשנה  ּברא ׁש ׁשֹופר  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתקיעת 

ונר ּדמים  מ ּׁשנתכם , יׁשנים  ע ּור ּו ּכל ֹומר  ּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָיׁש

וחזר ּו ּבמע ׂשיכם  וח ּפׂשּו מ ּתר ּדמתכם , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָהקיצ ּו

ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש העב ֹודה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְֲִִַָָָָָָָֹּבת ׁשּובה ,

הענינים  את  להסיר  ה ּתׁשּובה  ענין רק  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאינּה

ֿ רצ ּויים , ּדרא ׁשֿה ּבל ּתי העב ֹודה  ּגם  יׁשנּה א ּלא  ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ

וכדמ ּוכח  ֿ עצמ ּה. מ ּצד  עב ֹודה  ׁשהיא  ּכפי ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָה ּׁשנה 

ֿ עצמ ּה ּבפני מצוה  היא  ה ּׁשֹופר  ׁשּמצות  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמ ּזה 

את  ׁשּמֹונים  ה ּמצ ֹות  מ ֹוני ּדגם  ה ּתׁשּובה , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָמ ּלבד 

מצ ֹות  ה ּתרי"ג  ּבכלל  ה ּתׁשּובה  הם 14מצות  הרי , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
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ז      

מצ ֹות . לב ' ה ּתׁשּובה  ּומצות  ה ּׁשֹופר  מצות  ְְְְְִִִִַַַַָָמ ֹונים 

ּדרא ׁשֿ העב ֹודה  לכלל ּות  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּומ ּזה 

מ ּלבד  ֿ עצמ ּה ּבפני עב ֹודה  ּגם  ׁשהיא  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָה ּׁשנה ,

ה ּׁשנה . ּכל  על  העב ֹודה  ּכלל ּות  ׁשהיא  ְְֲִֶַַַָָָָָָָה ּתׁשּובה ,

העב ֹודה  ׁשאז ּדרא , אכ ׁשר  ׁשּכא ׁשר  ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָוהינּו,

מ ּצד  היא  ּבּׁשֹופר , העב ֹודה  - ֿ ה ּׁשנה  ְֲִִַַַָָָָָֹּדרא ׁש

ּכלל ּות  ה ּוא  ענינּה אזי העב ֹודה , ְְְֲֲִֵַָָָָָׁשלמ ּות 

ּכּלּה. ה ּׁשנה  ּכל  ׁשל  ֲֶַָָָָָָֻהעב ֹודה 

ּדכל ÔÈÚ‰Âג ) העב ֹודה  ּבענין ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֶַָָָָ

ּכתיב  הוי'15ה ּׁשנה  את  עבד ּת ְְֲִֶַַָָָָָָ

צריכה  ׁשהעב ֹודה  לבב , ּובט ּוב  ּבׂשמחה  ְְְְֱֲִִֵֶֶָָָָָֹאלקי

וׁשר ׁש יס ֹוד  ּדה ּנה , ּדוקא . ּבׂשמחה  ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹלהיֹות 

ק ּבּול  ּכלי להיֹות  ה ּוא  העב ֹודה  ְְְֲִִִִֵָָורא ׁשית 

ׁשּלמעלה  להמ ׁשכה  וה ּכלי אלק ּות , ְְְְְְְֱִֶַַַַַַָָָָֹלהמ ׁשכת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מחזיק ,16ה ּוא  ריקן ּכלי ְְֲֲִִֵֵַַַַַָ

עצמ ֹו את  לע ׂשֹות  ה ּוא  העב ֹודה  ׁשרא ׁשית  ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָוהינּו

ֿ ידי  על  נע ׂשה  אינֹו ריקן ּדכלי והענין ריקן. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכלי

ענין  ה ּוא  העצב ּות  א ּדר ּבה , ׁשהרי ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָהעצב ּות ,

ּבאריכ ּות  ּבּתניא  וכ ּמבאר  רצ ּוי, ה ּמׁשל 17ּבל ּתי ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹ

האחד  ׁשאם  זה , עם  זה  ה ּמתא ּבקים  אנׁשים  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמ ּׁשני

ה ּוא  אם  ּגם  ּבקל  ינּצח  ּוכבד ּות , ּבעצל ּות  ְְְְְִֵַַַַֻה ּוא 

ה ּיצר , ּבנצח ֹון כן ּוכמ ֹו מחבר ֹו, יֹותר  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַּגּבֹור 

ה ּנמ ׁשכ ֹות  ּוכבד ּות  ּבעצל ּות  לנּצח ֹו ֿ אפ ׁשר  ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשאי

מ ּׂשמחה , ה ּנמ ׁשכת  ּבזריזּות  אם  ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמעצב ּות ,

ּׁשּכת ּוב  הרי 18ּומה  מ ֹותר , יהיה  עצב  ּבכל  ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

ֿ עצמ ֹו מ ּצד  ׁשהעצב  מ ׁשמע  זה  מ ּלׁשֹון ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָא ּדר ּבה ,

יתר ֹון, איזה  מ ּמּנּו ויבא  ׁשּיּגיע  רק  מעלה , ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאין

העצב ּות  אחר  ה ּבאה  ה ּׂשמחה  ה ּוא  ְְְְִִַַַַַַָָָָוה ּיתר ֹון

מה  ּכ ֿ אחר  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  מזּמנים , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלע ּתים 

ּתגלנה 19ּׁשּכת ּוב  וׂשמחה , ׂשׂשֹון ּתׁשמיעני ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

האריז"ל  ּתּקן ולכן ׁש)ּדּכית , (לאחרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָעצמ ֹות 
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י .19)כג. נא, תהלים

    
˙BˆÓ 'Ï ‰eLz‰ ˙ÂˆÓe ÙBM‰ ˙ÂˆÓ ÌÈBÓ Ì‰ È‰¬≈≈ƒƒ¿««»ƒ¿««¿»¿ƒ¿

ונפרדות. ‰BÚ„‰שונות ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe הרוחנית ƒ∆»«¿≈«ƒ¿»»¬»
‰„BÚ Ìb ‡È‰L ,‰M‰ŒL‡c רוחנית„lÓ dÓˆÚŒÈÙa ¿…«»»∆ƒ«¬»ƒ¿≈«¿»ƒ¿«

‰„BÚ‰ ˙eÏÏk ‡È‰L ,‰eLz‰ לה שיש בוראו  את האדם של  «¿»∆ƒ¿»»¬»
eÈ‰Â,השפעה .‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»¿«¿

,‡c LÎ‡ L‡kL הדור ∆«¬∆«¿«»»
נעלה, רוחני  במצב היינו  «∆Ê‡Lמוכשר ,

 ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰»¬»¿…«»»
„vÓ ‡È‰ ,ÙBMa ‰„BÚ‰»¬»«»ƒƒ«

,‰„BÚ‰ ˙eÓÏL כאשר הרי  ¿≈»¬»
נעלית  בדרגה מושלמת, היא העבודה

eÏÏk˙ביותר , ‡e‰ dÈÚ ÈÊ‡¬«ƒ¿»»¿»
dlk ‰M‰ Ïk ÏL ‰„BÚ‰»¬»∆»«»»À»
וממשיכה  פועלת השנה בראש העבודה

שיתבאר  כפי  כולה, השנה כל  על  חיות

להלן .

ÔÈÚa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
È˙k ‰M‰ ÏÎc ‰„BÚ‰15 »¬»¿»«»»¿ƒ

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z„Ú»«¿»∆¬»»¡…∆
,Ï eËe ‰ÁÓNa ומכאן ¿ƒ¿»¿≈»

ˆÎÈ‰לומדים ‰„BÚ‰L∆»¬»¿ƒ»
,‰p‰c .‡˜Âc ‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿ƒ≈
‰„BÚ‰ ˙ÈL‡Â LLÂ „BÒÈ¿¿…∆¿≈ƒ»¬»
ה' עבודת של  והמרכזי  הראשוני  העיקר 

הפרטים  שאר  לכל  והיסוד  הכלל  שהוא

Ïea˜ ÈÏk ˙BÈ‰Ï ‡e‰ ראוי כלי  ƒ¿¿ƒƒ
‡e˜Ï˙,ומוכשר  ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«¡…

כזו  רוחנית לדרגה יגיע שהאדם

בו  ותתגלה תשרה ÈÏk‰Â¿«¿ƒשהאלוקות
והמתאים  ««¿»»ÎLÓ‰Ï‰הראוי 

‰ÏÚÓlL האלוקי שהאור  כדי  ∆¿«¿»
בו  ויתגלה Ó‡Ókיומשך  ‡e‰¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba16Ô˜È ÈÏk «≈«¿ƒ≈»

,˜ÈÊÁÓ הרי כפשוטו  שבכלי  כשם «¬ƒ
בו  לשים ואפשר  קיבול  כלי  מהווה הוא

כאשר  ואילו  ריק הוא כאשר  רק משהו 

בתוכו  להכניס אפשרות אין  מלא הכלי 

כדי  ברוחניות, משל , דרך  על  כך , דבר .

האדם  אלוקי , אור  לקלוט כלי  להיות

וללא  בביטול  היינו  'ריק' להיות צריך 

עצמית יישות של  ¿»¿eÈ‰Âתחושה
‡e‰ ‰„BÚ‰ ˙ÈL‡L∆≈ƒ»¬»

Ô˜È ÈÏk BÓˆÚ ˙‡ ˙BNÚÏ האלוקי האור  את לקלוט וראוי  ומוכן  «¬∆«¿¿ƒ≈»
Ô˜Èבתוכו . ÈÏÎc ÔÈÚ‰Â יהיה ולא מציאותו  את יבטל  שהאדם ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»

ישות  תחושת עם ֿ גאווה È‰Lבעל  ,˙eˆÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ BÈ‡≈«¬∆«¿≈»«¿∆¬≈
,Èeˆ ÈzÏa ÔÈÚ ‡e‰ ˙eˆÚ‰ ,‰ac‡ תועלת מביא שלא «¿«»»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעכב  מונע אדרבה אלא ה' בעבודת

כראוי  ה' Èza‡מעבודת ‡nÎÂ¿«¿…»««¿»
˙eÎÈ‡a17ÈMÓ ÏLn‰ «¬ƒ«»»ƒ¿≈

ÌÚ ‰Ê ÌÈ˜a‡˙n‰ ÌÈL‡¬»ƒ«ƒ¿«¿ƒ∆ƒ
˙eÏˆÚa ‡e‰ „Á‡‰ Ì‡L ,‰Ê∆∆ƒ»∆»¿«¿

,˙e„Îe, ודיכאון מעצבות הנובעת ¿≈
Ï˜a ÁvÈבקלות‡e‰ Ì‡ Ìb ¿À«¿««ƒ

והמדוכדך  ˙BÈהעצוב Babƒ≈
ÔBÁˆa ÔÎ BÓÎe ,BÁÓ של ≈¬≈¿≈¿ƒ¿

על  הטוב ŒÈ‡Lהרע,‰ˆiהיצר  «≈∆∆ƒ
˙eÏˆÚa BÁvÏ LÙ‡∆¿»¿«¿¿«¿
˙eˆÚÓ ˙BÎLÓp‰ ˙e„Îe¿≈«ƒ¿»≈«¿

eÊÈÊa˙ודיכאון , Ì‡ Èk וחיות ƒƒƒ¿ƒ
Óe‰ומרץ ,‰ÁÓOÓ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆ƒƒ¿»«

e˙kM18‰È‰È ˆÚ ÏÎa ∆»¿»∆∆ƒ¿∆
,˙BÓ הכתוב משמעות ולכאורה »

ויתרון  מעלה  היא שהעצבות ≈¬‰Èהיא
‰Ê ÔBLlÓ ,‰ac‡ עצמו «¿«»ƒ»∆

BÓˆÚŒ„vÓ ˆÚ‰L ÚÓLÓ«¿«∆»∆∆ƒ««¿
,‰ÏÚÓ Ba ÔÈ‡ שהשמחה ובוודאי  ≈«¬»

העצבות פני  על  ÚÈbiLעדיפה ˜«∆«ƒ«
,ÔB˙È ‰ÊÈ‡ epnÓ ‡ÈÂ ולמרות ¿»…ƒ∆≈∆ƒ¿

יש  רצויה לא תופעה היא שהעצבות

טובה  תוצאה ממנה שתבוא אפשרות

כלשהו  ‰e‡ויתרון  ÔB˙i‰Â לא ¿«ƒ¿
לא  דבר  כאמור  שהוא עצמו  העצב

אלא  אותו  ולדחות לבטלו  ויש רצוי 

˙eˆÚ‰ Á‡ ‰‡a‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«»»««»«¿
ÌÈnÊÓ ÌÈzÚÏ היינו לפעמים, ¿ƒƒ¿À»ƒ

הרצויה  לשמחה מגיעים שלפעמים

העצבות  מתוך  ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰דווקא
העצב  מתוך  הבאה לשמחה הודות

CkŒÁ‡ ‰NÚ שהאדם לאחר  «¬∆««»
להשתחרר  ומצליח מהעצבות נפטר 

e˙kMממנה ‰Ó19ÈÚÈÓLz «∆»«¿ƒ≈ƒ
‰Ï‚z ,‰ÁÓNÂ ÔBNN»¿ƒ¿»»≈¿»

ÈÁ‡Ï) ˙BÓˆÚ,˙Èkc(L ¬»¿«¬≈∆ƒƒ»
ÓBÏ Ï"ÊÈ‡‰ Ôwz ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈»¬ƒ««
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ח   

קדם  חצ ֹות  ּתּקּון אמירת  אחר  זה  מזמ ֹור  ְֲֲִִִֶֶַַַַֹל ֹומר 

אחר  ה ּבאה  אמ ּתית  ּבׂשמחה  ללמד  ּכדי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹה ּלּמּוד ,

צריכה  עצמ ּה ׁשהעב ֹודה  ונמצא , כ ּו'. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָהעצב 

צרי העב ֹודה  ׁשּלפני א ּלא  ּבׂשמחה , ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָלהיֹות 

את  להסיר  ּבכדי ּבמריר ּות  לפעמים  ְְְְְִִִִִִִֵֶָָלהיֹות 

ֿ רצ ּויים . ה ּבל ּתי ְְְִִִִִַָָהענינים 

˙eiËÙe על אינֹו ה ּמריר ּות  ענין ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְְִִִֵֵֵַַַ

על  אם  ּכי ּדוקא , וע ֹונֹות  ְֲֲִִִַַַָָחטאים 

ּבהיֹות ּה ׁשהרי למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעצם 

ּבּה נאמר  לפניו,20למעלה  עמד ּתי א ׁשר  הוי' חי ְְְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּובירידת ּה אלק ּות , לעניני רק  ׁשּיכת  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהיתה 

ׁשּיֹודע  ואף  ּגׁשמ ּיים . לענינים  היא  ׁשּיכת  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלמ ּטה 

ׁשהמ ׁשכת  ּגׁשמ ּיים , ּבדברים  מעלה  ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָה ּוא 

ּבתח ּתֹונים  ּדוקא , ּבג ׁשמ ּיּות  היא  ה ּסֹובב  ְְְְְִִִֵַַַַָא ֹור 

נֹופלת  למ ּטה  ּבהיֹות ֹו הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּדוקא ,

וע ֹולה  כ ּו' ותאוה  חמ ּדה  ּבל ּבֹו ְְְְְֲִִִֶַָָָָלפעמים 

ּכל  ּכא ׁשר  ׁשּגם  והינּו, ׁשּבמ ֹוח ֹו, ְְְְְֲֲֶֶֶַַַַַָלמח ׁשב ּתֹו

ּכדבעי, הם  ֿ ּומע ׂשה  ֿ ּדּבּור  ּבמח ׁשבה  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָעניניו

אל  מה ּמח ׁשבה  נמ ׁש זה  ׁשאין  לכ ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנֹוסף 

ּבאפן  זה  הרי ּגּופא  ּבמח ׁשבה  ּגם  ה ּנה  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה ּפעל ,

ה ּוא  הרי ּבמ ֹוח ֹו, ה ּמח ׁשבה  נֹופלת  ְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַָָׁשּכא ׁשר 

ׁשּלאיזה  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  מ ּיד , א ֹות ּה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָּדֹוחה 

ּובמח ֹו, ּבל ּבֹו זֹו ּומח ׁשבה  חמ ּדה  היתה  ְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹרגעים 

ּדכיון  והינּו, הרע . ׁשלמ ּות  ה ּוא  עצמ ֹו זה  ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבהם  הרי ה ּמע ׂשה , ּכלי להם  אין א ּלּו ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּכח ֹות 

ּכ י ׁשנּה הרע .עצמם  ׁשלמ ּות  ׁשּלהם , ה ּׁשלמ ּות  בר  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הן  האלקית , ל ּנפ ׁש ּגד ֹול  צער  ׁשּזה ּו מ ּובן ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהרי

(זי  ל ּה נֹודע  ֿ זה  ֿ ידי  ׁשעל  הענין עצם  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ ּצד 
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‰Ê BÓÊÓ...ושמחה ששון  "תשמעיני  הפסוק מופיע שבו  בתהלים נ "א פרק ƒ¿∆

דכית" עצמות È„kתגלנה ,„enl‰ Ì„˜ ˙BˆÁ Ôewz ˙ÈÓ‡ Á‡««¬ƒ«ƒ¬…∆«ƒ¿≈
'eÎ ˆÚ‰ Á‡ ‰‡a‰ ˙ÈzÓ‡ ‰ÁÓNa „ÓÏÏ האור כיתרון  ƒ¿…¿ƒ¿»¬ƒƒ«»»«««∆∆

החושך . מתוך  BÈ‰Ï˙שבא ‰ÎÈˆ dÓˆÚ ‰„BÚ‰L ,‡ˆÓÂ בכל ¿ƒ¿»∆»¬»«¿»¿ƒ»ƒ¿
ÈÙlLאופן  ‡l‡ ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆»∆ƒ¿≈

‰„BÚ‰ מתוך ה' לעבודת וכהכנה »¬»
לבב וטוב BÈ‰Ï˙שמחה CÈ»̂ƒƒ¿

ÌÈÓÚÙÏ בכך צורך  יש אם ƒ¿»ƒ
˙eÈÓa'ה מאת הריחוק על  וכאב ƒ¿ƒ

והעוונות החטאים ≈¿È„Îaƒבגלל 
ŒÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÈÈeˆ ומעכב מונע להיות העלולים ¿ƒ
הכנה  הוא זה כל  אבל  ה' בעבודת

העבודה  דבר  של  שבסופו  לכך  ואמצעי 

לבב. וטוב שמחה מתוך  תהיה עצמה

,˙BÈ ˙eiËÙe למבואר בנוסף ƒ¿»ƒ≈
המרירות  כיצד  כללי  באופן  לעיל 

בסתירה  איננה התשובה שבעבודת

כי  ולבאר  להוסיף יש השמחה, לעניין 

יותר  ÔÈÚבפרטיות ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
˙eÈn‰ כך על  והצער  הכאב «¿ƒ

מה' רחוק ÏÚשהאדום BÈ‡ ריחוק ≈«
Èkבגלל  ,‡˜Âc ˙BBÚÂ ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ«¬«¿»ƒ

˙„ÈÈ ÔÈÚ ÌˆÚ ÏÚ Ì‡ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‰ÓLp‰ עדן בגן  למעלה שהייתה «¿»»

אלוקות גילוי  בו  לעולם hÓÏ‰שיש ¿«»
גשמי , בגוף להתלבש הגשמי  הזה

מאד  גדולה ירידה ≈¬∆È‰Lשהיא
d˙BÈ‰a האלוקית הנשמה בהיות ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ למטה שירדה Ó‡לפני  ¿«¿»∆¡«

da20Èz„ÓÚ L‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ »«¬»»¬∆»«¿ƒ
˜ ˙ÎiL ‰˙È‰L ,ÂÈÙÏ¿»»∆»¿»«∆∆«

,˙e˜Ï‡ ÈÈÚÏ לפני שעמדה כיון  ¿ƒ¿¿≈¡…
לאלוקות  בקירוב ««d˙„ÈÈeƒƒה'
‡È‰ ˙ÎiL ‰hÓÏ קשר לה ויש ¿«»«∆∆ƒ

ÌÈiÓLbקרוב ÌÈÈÚÏ וחומריים ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
האלוקי  האור  על  ומסתירים שמעלימים

הגדולה  בירידה מתבונן  האדם וכאשר 

מרירות. לידי  לבוא אמור  הוא הזו ,

,ÌÈiÓLb ÌÈ„a ‰ÏÚÓ LiL ‡e‰ Ú„BiL Û‡Â עולמות לעומת ¿«∆≈«∆≈«¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
Âc˜‡,רוחניים ˙eiÓL‚a ‡È‰ Bq‰ B‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««≈ƒ¿«¿ƒ«¿»

,‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a הרוחניים העליונים שהעולמות בחסידות כמבואר  ¿«¿ƒ«¿»
ב'סדר  לדרגה מדרגה האלוקי  האור  ירידת ידי  על  וקיימים נבראים

חייבת  מאין " "יש גשמיים ונבראים עולמות לברוא כדי  אבל  השתלשלות'

והגבלה  ממדידה שלמעלה הסובב מאור  המשכה ‰Èלהיות ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
דברים  עם במגע ובאה הזה לעולם ירדה שהנשמה העובדה האדם מצד 

כי  ביותר  גדולה ירידה היא ÌÈÓÚÙÏגשמיים ˙ÏÙB ‰hÓÏ B˙BÈ‰aƒ¿¿«»∆∆ƒ¿»ƒ
'eÎ ‰Â‡˙Â ‰cÓÁ BaÏa הזה לעניני עולם ותענוגי  ולתאוות הזה עולם ¿ƒ∆¿»¿«¬»

‰ÏBÚÂ והתאוה החמדה ¿»
,eÈ‰Â ,BÁBÓaL BzLÁÓÏ¿«¬«¿∆¿¿«¿
ÂÈÈÚ Ïk L‡k ÌbL∆««¬∆»ƒ¿»»
Ì‰ ‰NÚÓeŒeacŒ‰LÁÓa¿«¬»»ƒ«¬∆≈

,ÈÚ„k עבירה שיעבור  יתכן  ולא ƒ¿»≈
Ê‰בפועל  ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBpL∆»¿»∆≈∆

,ÏÚt‰ Ï‡ ‰LÁn‰Ó CLÓƒ¿»≈««¬»»∆«…«
לא  לעולם שבליבו  והחמדה והתאווה

LÁÓa‰מתממשת  Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«¬»»
‡Ùeb עצמהÔÙ‡a ‰Ê È‰ »¬≈∆¿…∆

‰LÁn‰ ˙ÏÙB L‡kL∆«¬∆∆∆««¬»»
d˙B‡ ‰ÁBc ‡e‰ È‰ ,BÁBÓa¿¬≈∆»

,„iÓ שהנזהר התניא בספר  וכמבואר  ƒ«
מחשבה  מהרהר  איננו  לעולם במחשבה

ומתוך  במודע היינו  ברצון , טובה לא

עולה  שהמחשבה ברגע כי  עניין ,

ידיים', 'בשתי  אותו  דוחה הוא במוחו 

שאפילו  מצבו  זה ואם כוחו , בכל 

איננו  פעם אף כי  נכשל  אינו  במחשבה

הוא  עצמו  שהרהור  באופן  מהרהר 

העניינים  כל  לכאורה הרי  חטא,

פוגעים  אינם שסביבו  הגשמיים

הגשמי  לעולם הירידה ומדוע בנשמתו 

ירי  נחשבת גשמי  גדולה ולגוף דה

כי  המענה בא כך  על  «ŒÏkÓƒועצומה?
ÌÈÚ‚ ‰ÊÈ‡lL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆¿≈∆¿»ƒ
כן  'מיד ' הזו  המחשבה את שדחה  עד 

‰cÓÁ ‰˙È‰תאוהBÊ ‰LÁÓe »¿»∆¿»«¬»»
BÓˆÚ ‰Ê È‰ ,BÁÓe BaÏa¿ƒ¿…¬≈∆«¿

Ú‰ ˙eÓÏL ‡e‰ גם מושלם רע ¿≈»«
שכן  וכל  ברצון  הרהר  לא אם

מימוש  לידי  באה לא שהמחשבה

חלילה. ובמעשה ,eÈ‰Âבדיבור  ¿«¿
המחשבה  זאת שבכל  לכך  והסיבה

מושלם  רע נחשבת לרגע הזו  והתאווה

‡elהיא ˙BÁkL ÔÂÈÎc והתאווה ÈÏkהמחשבה Ì‰Ï ÔÈ‡ ¿≈»∆…≈≈»∆¿≈
‰NÚn‰,המעשה בכוחות ביטוי  לידי  באים לא ÌÓˆÚוהם Ì‰a È‰ ««¬∆¬≈»∆«¿»

כשלעצמה  ובתאווה eÓÏL˙במחשבה ,Ì‰lL ˙eÓÏM‰ k dLÈ∆¿»¿»«¿≈∆»∆¿≈
Ú‰.מושלם רע היא והתאווה המחשבה e‰fLועצם ÔeÓ È‰Â הרע »««¬≈»∆∆

‰ÔÈÚהזה ÌˆÚ „vÓ Ô‰ ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ÏB„b Ú«̂«»«∆∆»¡…ƒ≈ƒ«∆∆»ƒ¿»
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ט      

ה ּנׁשמה  ׁשהרי  הרע , מ ּמציא ּות  (זי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָדערוויסט 

עמד ּתי  א ׁשר  הוי' חי ּבּה ּכתיב  ֿ עצמ ּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָמ ּצד 

ּבל ּבֹו וה ּתאוה  החמ ּדה  ׁשּנפלה  ּולאחרי ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָלפניו,

ׁשּזה ּו הרע , מ ּמציא ּות  ּכבר  היא  יֹודעת  ְְִִִֶֶַַַָָֹּומח ֹו,

נֹופלת  ׁשּכא ׁשר  זה  מ ּצד  והן אצל ּה. ּגד ֹול  ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצער 

מ ּנחים  הם  הרי ּומח ֹו, ּבל ּבֹו וה ּמח ׁשבה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהחמ ּדה 

צריכים  ׁשהיּו זה  ּדתמ ּורת  רע , ּבעניני זֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבׁשעה 

ּבעניני  זֹו ּבׁשעה  הם  הרי קד ּׁשה , ּבעניני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָֻלהיֹות 

ׁשּכח  הא ', ענינים . ב ' יׁש ּגּופא  ּובזה  ְִִֵֶֶַַָָָָֹרע .

וה ּוא  וה ּב' רע , ּבעניני הם  והחמ ּדה  ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָה ּמח ׁשבה 

א ּלּו ּבכח ֹות  ה ׁשּתּמׁש לא  א ּלּו ׁשּברגעים  ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹהע ּקר ,

יֹותר , ע ֹוד  ּגר ּוע  זה  ׁשענין קד ּׁשה , עניני ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻעב ּור 

אחר  ּבמק ֹום  חמ ּור 21וכ ּמבאר  ה ּוא  הא ֹור  ׁשּסּלּוק  ְְְִֵֶַַָָָָֹ

ּבהלכ ֹות  ר ּבנּו ּפסק  ולכן ּברע . מה ּירידה  ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָיֹותר 

ֿ ּתֹורה  ה 'רא ׁשֹונים '),22ּתלמ ּוד  ּדברי יס ֹוד  (על  ְְְִִִֵַַָָ

ח ּקי  לס ּפר  ּל מה  עליו ׁשּנאמר  מי ה ּנה 23ׁשּגם  , ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

מצ ֹות , ּולק ּים  ּתֹורה  ללמד  צרי ֿ עצמ ֹו מ ּצד  ְְְְִִִִֵַַַָָֹה ּוא 

ׁשּי אינֹו מ ּצב ֹו ׁשּמּצד  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְְִִֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּומצ ֹות , ׁשּצרי24לת ֹורה  ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ׁשהם  ה ּקל ּפֹות  ל ׁשּבר  ּתח ּלה  ּתׁשּובה  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלע ׂשֹות 

ּבינֹו ה ּמפסקת  ּברזל  ׁשל  ּומח ּצה  מב ּדיל   ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמס

ֿ ידי  ׁשעל  מ ּזה , ויתירה  ׁשּבּׁשמים , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלאביו

ּכח  מ ֹוסיף  ה ּוא  הרי ּומצ ֹות  ּבּתֹורה  ְְְֲִִִֵַַַָֹהתע ּסק ּות ֹו

ׁשעה  לפי אחר 25ּֿבּקל ּפֹות  ּכׁשּיחזר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ּכל  ע ּמֹו יעלה  אזי ּבת ׁשּובה , ְְֲֲִִִֶַַַָָָָּכ

ׁש ה ּדבר  ׁשּבר ּור  וכיון ּתׁשּובה ,לקד ּׁשה , ּיע ׂשה  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

נּדח  מ ּמּנּו יּדח  לא  עכ ׁשו 26ׁשהרי ּגם  צרי לכן , ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

יעסק  לא  אם  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּומצ ֹות , ּבּתֹורה  ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹֹלעסק 

להעל ֹות  מה  ל ֹו יהיה  לא  ׁשאז ּומצ ֹות , ְְְֲִִֶֶַַַָָֹּבּתֹורה 
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,Ú‰ ˙e‡ÈˆnÓ (CÈÊ ËÒÈÂÂÚ„ ÈÊ) dÏ Ú„B ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«»ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«

כלל  לה מוכרת הייתה לא לעולם הירידה שקודם מציאות ≈¬∆È‰Lשהיא
dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰ למטה הירידה קודם שהיא כפי  ומצבה במעמדה «¿»»ƒ««¿»

,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ L‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ da È˙k בקירוב ה' לפני  עומדת היא ¿ƒ»«¬»»¬∆»«¿ƒ¿»»
ÏÙpL‰לאלוקות  ÈÁ‡Ïe¿«¬≈∆»¿»

,BÁÓe BaÏa ‰Â‡z‰Â ‰cÓÁ‰«∆¿»¿««¬»¿ƒ…
˙e‡ÈˆnÓ k ‡È‰ ˙Ú„BÈ««ƒ¿»ƒ¿ƒ

e‰fL ,Ú‰ וההיכרות המפגש עצם »«∆∆
הם רצויים הלא המושגים »̂»Úעם

‰Ê „vÓ Ô‰Â .dÏˆ‡ ÏB„b»∆¿»¿≈ƒ«∆
‰cÓÁ‰ ˙ÏÙB L‡kL∆«¬∆∆∆«∆¿»

,BÁÓe BaÏa ‰LÁn‰Â שהלה ¿««¬»»¿ƒ…
והמוח  רצויים, לא לדברים מתאווה

עליהם  שהדבר ‰Èחושב למרות ¬≈
שהתאווה  ולמרות מאד  קצר  לזמן  הוא

לידי  באה ולא נדחית ביטוי והמחשבה

זאת  בכל  ÌÈÁpÓומימוש, Ì‰≈À»ƒ
Ú,שקועים  ÈÈÚa BÊ ‰ÚLa¿»»¿ƒ¿¿≈«

ÌÈÎÈˆ eÈ‰L ‰Ê ˙eÓ˙cƒ¿«∆∆»¿ƒƒ
Ì‰ È‰ ,‰M„˜ ÈÈÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿¿≈¿À»¬≈≈

Ú ÈÈÚa BÊ ‰ÚLa וזה ¿»»¿ƒ¿¿≈«
שכתוצאה  גדול  הפסד  הוא כשלעצמו 

מאד  מצטערת הנשמה שהרי ממנו 

לא  הנשמה שבו  רגע כל  על  חבל 

ובגלוי . בקירוב באלוקות דבוקה

‡Ùeb ‰Êe עצמו זה 'בעניין  LÈ »∆»≈
ÌÈÈÚ והנזק לא ההפסד  שבהרהור  ƒ¿»ƒ

פרטים. משני  מורכב עצם ‰‡',רצוי  »
‰LÁn‰העובדה  ÁkL ההרהור ∆…«««¿»»

‰cÓÁ‰Â התאווהÈÈÚa Ì‰ ¿«∆¿»≈¿ƒ¿¿≈
,wÚ‰ ‡e‰Â 'a‰Â ,Ú«¿«¿»ƒ»

el‡ ÌÈÚ‚aL הרהר שבהם ∆ƒ¿»ƒ≈
רצויים  לא דברים …Ï‡והתאווה

eÚ el‡ ˙BÁÎa LnzL‰ƒ¿«≈¿…≈¬
Úeb ‰Ê ÔÈÚL ,‰M„˜ ÈÈÚƒ¿¿≈¿À»∆ƒ¿»∆»«

˙BÈ „BÚ והתאווה מהמחשבה ≈
‡Áעצמה, ÌB˜Óa ‡nÎÂ21 ¿«¿…»¿»«≈

˙BÈ eÓÁ ‡e‰ B‡‰ ˜elqL∆ƒ»»≈
˜Òt ÔÎÏÂ .Úa ‰„Èi‰Ó≈«¿ƒ»»»¿»≈»«

ea הזקן BÎÏ‰a˙האדמו "ר  «≈¿ƒ¿
‰BzŒ„eÓÏz22ÈÓ ÌbL ,('ÌÈBL‡'‰ Èc „BÒÈ ÏÚ) «¿»«¿ƒ¿≈»ƒƒ∆«ƒ

הרוחני  כך שמצבו  כדי  עד  ÈwÁחמור  tÒÏ El ‰Ó ÂÈÏÚ Ó‡pL23, ∆∆¡«»»«¿¿«≈À»
ה', של  החוקים התורה, בלימוד  שיעסוק ראוי  לא ‰e‡ולכאורה ‰p‰ƒ≈

ŒÛ‡L ,eÈ‰Â ,˙BˆÓ Ìi˜Ïe ‰Bz „ÓÏÏ CÈˆ BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»ƒƒ¿…»¿«≈ƒ¿¿«¿∆«
e˙kL BÓÎe ,˙BˆÓe ‰B˙Ï CiL BÈ‡ BvÓ „vnL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ««»≈«»¿»ƒ¿¿∆»

‡Èza24 לך "מה נאמר  שעליו  חמור  רוחני  מצב באותו  שנמצא מי  לגבי  ««¿»
הלב,לספר  על  שליט המוח האדם של  הטבע שמצד  שבעוד  כך  כדי  עד  חוקי "

לבו  ברשות והוא שונה המצב אצלו  הרי 

ברשותו  לבו  כדי CÈvLואין  ∆»ƒ
ה' את לעבוד  ¬»BNÚÏ˙להתחיל 

˙BtÏw‰ aLÏ ‰lÁz ‰eLz¿»¿ƒ»¿«≈«¿ƒ
ÏL ‰vÁÓe ÏÈcÓ CÒÓ Ì‰L∆≈»»«¿ƒ¿ƒ»∆
ÂÈ‡Ï BÈa ˙˜ÒÙn‰ ÏÊa«¿∆««¿∆∆≈¿»ƒ

,ÌÈÓMaL ידי על  שנעשה דבר  ∆«»«ƒ
מצבו  על  ויתמרמר  ליבו  את שישבור 

fÓ‰,הנחות ‰È˙ÈÂ בלבד זו  לא ƒ≈»ƒ∆
לפני  הכרחית הזו  וההכנה שההקדמה

אלא  ומצות בתורה לעסוק שיתחיל 

‰Bza B˙e˜qÚ˙‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿«»
˙BˆÓe וישבור תשובה שיעשה קודם ƒ¿

 ֿ הקדוש ובין  בינו  המבדיל  ה'מסך ' את

ֿ הוא  Ákברוך  ÛÈÒBÓ ‡e‰ È‰¬≈ƒ…«
‰ÚL ÈÙÏ ˙BtÏwa25, באופן «¿ƒ¿ƒ»»

תשובה, עשה לא עוד  כל  «ŒÏkÓƒזמני ,
CkŒÁ‡ ÊÁiLk ,ÌB˜Ó»¿∆«¿…««»

BnÚ ‰ÏÚÈ ÈÊ‡ ,‰eL˙a יחד ƒ¿»¬««¬∆ƒ
את  עצמו  שלו  העלייה «Ïkעם

˙BˆÓe ‰Bz‰,בינתיים שקיים «»ƒ¿
מעשיו  את הוריד  זמני  באופן  אם אפילו 

חוזר  כשהוא הרי  הקליפות, לרשות

חוזר  בעבר  שעשה מה כל  בתשובה

עמו  בספר M„˜Ï‰,ועולה כמבואר  ƒ¿À»
אוכל  אדם כאשר  שגם ז ) (פרק התניא

ונפשו  גופו  תאוות את למלא ושותה

שבאוכל  החיות זה ידי  ועל  הבהמית

ברע  שעה לפי  ונכלל  "יורד  ובמשקה

הטמאות...", קליפות שבשלוש גמור 

ישוב  אשר  "עד  שעה לפי  רק זה אבל 

ולתורתו ... ה' לעבודת ויחזור  האדם

בשובו  עימו  ולעלות לחזור  יכולים

ה'", eaLלעבודת ÔÂÈÎÂ וודאי ¿≈»∆»
È‰L ,‰eLz ‰NÚiL c‰«»»∆«¬∆¿»∆¬≈

Ácהובטחנו  epnÓ ÁcÈ ‡Ï26, …ƒ«ƒ∆ƒ»
ÂLÎÚ Ìb CÈˆ ÔÎÏ ירוד רוחני  במצב BˆÓe˙,בעודו  ‰Bza ˜ÒÚÏ »≈»ƒ««¿»«¬…«»ƒ¿

BÏ ‰È‰È ‡Ï Ê‡L ,˙BˆÓe ‰Bza ˜ÒÚÈ ‡Ï Ì‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ…«¬…«»ƒ¿∆»…ƒ¿∆
.‰M„wÏ B˙ÊÁa BnÚ ˙BÏÚ‰Ï ‰Ó«¿«¬ƒ«¬»»«¿À»
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י   

ה ּנ"ל , ּבענין ּגם  יּובן ּומ ּזה  ל ּקד ּׁשה . ּבחזרת ֹו ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻע ּמֹו

רע , עניני מח ׁשב ּתֹו ּבכח  ׁשח ֹוׁשב  זאת  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹֹׁשּמּלבד 

קד ּׁשה  עניני א ּלּו ּברגעים  לח ׁשב  יכ ֹול  ׁשהיה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבזה 

ורב . ּגד ֹול  ה ֹון מא ּבד  ה ּוא  הרי ח ׁשבם , ְְֲֲֵֵַָָָָָֹולא 

עצמ ּה זֹו הת ּבֹוננּות  ה ּנה  זה , ּבכל  ית ּבֹונן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָוכא ׁשר 

זה  ּכל  אמנם , עצ ּומה . למריר ּות  ׁשּיבא  ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹמס ּפיקה 

צריכה  עצמ ּה העב ֹודה  אבל  העב ֹודה , קדם  ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָֹה ּוא 

ּבׂשמחה  העב ֹודה  ֿ ידי ועל  ּדוקא , ּבׂשמחה  ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָלהיֹות 

מחזיק . ריקן ּכלי ְֲֲִִֵֶַַָנע ׂשה 

ז"ל ‡Cד ) ר ּבֹותינּו אמר ּו חב ּוׁש27ה ּנה  אין «ְִֵֵֵַַָָ

ולכן, האס ּורים , מ ּבית  עצמ ֹו את  ְְֲִִִֵֵֶַַָָמ ּתיר 

צרי - ריקן ּכלי ּבבחינת  להיֹות  ׁשּיּוכל  ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּכדי

ׁשּנמ ׁשכת  ההמ ׁשכה  ענין וה ּוא  מ ּלמעלה , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלס ּיּוע 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האב ֹות , ֿ ידי על  ּבאר 28מ ּלמעלה  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ֿ יד ּה ׁשעל  החפירה  ה ּוא  ּבאר  ׂשרים , ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָחפר ּוה 

ה ּבאר  את  והח ֹופרים  ריקן', ה 'ּכלי את  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָע ֹוׂשים 

נע ׂשית  ֿ ידם  ׁשעל  הע ֹולם , אב ֹות  ה ּׂשרים , ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָהם 

ולכן  מחזיק . ריקן ּכלי ּבבחינת  יׂשראל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכנסת 

ׁשּזה ּו אב ֹות , זכ ּות  מזּכירין ה ּיֹום  ְְְִִִִֶֶַַַָּבתח ּלת 

מ ׁשּכנֹותי יעקב  אהלי ּטב ּו מה  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלאחרי

ּותפ ּלה ,29יׂשראל  ּתֹורה  הם  ּומ ׁשּכנֹותי ּדאהלי , ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ּברב  ואני א ֹומרים  ה ּיֹום , ּכל  עב ֹודת  ּתח ּלת  ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹׁשה ּוא 

 ּבית אב ֹוא  ּדפר ּוׁש30חס ּד אברהם , ּבזכ ּות  , ְְְְְִֵֵֶַַָָָ

וחמי  מ ֹורי קד ּוׁשת  ּכב ֹוד  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ה ּוא  ְְְְְִִֶַַָָזכ ּות 

אב 31אדמ ֹו"ר  ּוזכ ּות  זּכּות , מ ּלׁשֹון רהם ׁשה ּוא  ְְְְִֶַַַָָ

א ּון  (ריינקייט  וה ּבהיר ּות  ה ּנק ּיּות  ְְְְְִִֵַַַַהיינּו

זה  וענין ּבע ֹולם , אברהם  ׁשּפעל  ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָקלארקייט )

עב ֹודת ֹו ׁשע ּקר  לפי ,חס ּד ּברב  ּבתב ֹות  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹנרמז

זקן  אבינּו ׁשאברהם  ּדהגם  החסד , ּבענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה 

היה  ּביׁשיבה  ׁשּלא 32ויֹוׁשב  עד  ה ּתֹורה  ּכל  וק ּים  , ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מ ּמאמר 33נּתנה  ּגם  (ּכדמ ּוכח  ול ּמד  ולמד  , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ
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א.

    
,Ï"p‰ ÔÈÚa Ìb ÔeÈ ‰fÓe ותאווה שבמחשבה ההפסד  גדול  כמה ƒ∆»«»ƒ¿»««

רצוייה Êa‰לא ,Ú ÈÈÚ BzLÁÓ ÁÎa LBÁL ˙‡Ê „lnL∆ƒ¿«…∆≈¿…««¿«¿ƒ¿¿≈«»∆
,ÌLÁ ‡ÏÂ ‰M„˜ ÈÈÚ el‡ ÌÈÚ‚a LÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰L∆»»»«¿…ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿≈¿À»¿…¬»»

ÔB‰ „a‡Ó ‡e‰ È‰ רוחני‰Ê ÏÎa ÔBa˙È L‡ÎÂ .Â ÏB„b ¬≈¿«≈»»»¿«¬∆ƒ¿≈¿»∆
גדול , הנזק כמה עד  לחשוב ויתעמק

dÓˆÚ BÊ ˙eBa˙‰ ‰p‰ƒ≈ƒ¿¿«¿»
˙eÈÓÏ ‡iL ‰˜ÈtÒÓ«¿ƒ»∆»…ƒ¿ƒ

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ .‰ÓeˆÚ המרירות ¬»»¿»»∆
ה'‰e‡האמורה  לעבודת כהכנה

‰„BÚ‰ Ï‡ ,‰„BÚ‰ Ì„…̃∆»¬»¬»»¬»
‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ dÓˆÚ«¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc«¿»¿«¿≈»¬»
Ô˜È ÈÏk ‰NÚ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬∆¿ƒ≈»

˜ÈÊÁÓ' ריקן ש'כלי  לעיל  כמבואר  «¬ƒ
הישות  את מבטל  שהאדם היינו 

כלי  ונעשה שלו  העצמית והמציאות

בנפשו . האלוקי  האור  לקליטת

eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰ C‡ („«ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê27˙‡ ÈzÓ LeÁ ÔÈ‡ «≈»«ƒ∆

,ÌÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓ BÓˆÚ מסופר «¿ƒ≈»¬ƒ
נכנס  חלה. אבא בר  חייא שרבי  בגמרא

חביבין  אותו : ושאל  יוחנן  רבי  אצלו 

ולא  הן  לא לו : אמר  יסורין ? עליך 

ידו  לו  נתן  ידך . לי  תן  לו : אמר  שכרן .

לאחר  מהמחלה. אותו  וריפא והקימו 

אצלו  נכנס חלה. עצמו  יוחנן  רבי  מכן 

עליך  חביבין  לו : אמר  חנינא. רבי 

שכרן . ולא הן  לא לו : אמר  יסורין ?

והקימו  ידו  לו  נתן  ידך . לי  תן  לו : אמר 

ונ  מהמחלה. אותו  שאלת וריפא

יוחנן  רבי  של  בכוחו  היה אם השאלה:

חלה, חייא רבי  כאשר  זאת לעשות

הוא  כאשר  עצמו  את הקים לא למה

אין  הגמרא: עונה כך  על  חלה? עצמו 

מבית  עצמו  מתיר  [אסיר ] חבוש

שהדברים  מבואר  ובחסידות האסורים.

ממצב  ויציאה 'התרה' לגבי  גם נכונים

יכול  לא עצמו  שהאדם נחות רוחני 

מלמעלה. סיוע ללא ממצבו  להתרומם

˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ,ÔÎÏÂ¿»≈¿≈∆«ƒ¿
Ô˜È ÈÏk ˙ÈÁa לקלוט הראוי  ƒ¿ƒ«¿ƒ≈»

- נעלה אלוקי  אור  האדם ˆCÈבתוכו  e‰Â‡זקוק ,‰ÏÚÓlÓ ÚeiÒÏ »ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ברוחניות להתעלות כוח ונתינת אלוקי  אור  של  ƒ¿«««¿»»

,˙B‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ויעקב יצחק BÓkאברהם ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»«¿≈»»¿
e˙kL28‰ÈÙÁ‰ ‡e‰ ‡a ,ÌÈN ‰eÙÁ ‡a שגורמת ∆»¿≈¬»»»ƒ¿≈«¬ƒ»

הנדרש לאדם  הביטול  »∆ŒÏÚLאת
,'Ô˜È ÈÏk'‰ ˙‡ ÌÈNBÚ d„È»»ƒ∆«¿ƒ≈»
Ì‰ ‡a‰ ˙‡ ÌÈÙBÁ‰Â¿«¿ƒ∆«¿≈≈
ŒÏÚL ,ÌÏBÚ‰ ˙B‡ ,ÌÈO‰«»ƒ¬»»∆«
Ï‡NÈ ˙Òk ˙ÈNÚ Ì„È»»«¬≈¿∆∆ƒ¿»≈
˜ÈÊÁÓ Ô˜È ÈÏk ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ≈»«¬ƒ

האלוקי . האור  את בתוכו  ≈«¿ÔÎÏÂהקולט
ÌBi‰ ˙lÁ˙a מתחילים כאשר  ƒ¿ƒ««

ה' עבודת את eÎÊ˙מחדש ÔÈÈkÊÓ«¿ƒƒ¿
e‰fL ,˙B‡ לכך הפנימי  הטעם »∆∆

ÈÁ‡lL אמירתeh ‰Ó ∆¿«¬≈«…
EÈ˙BkLÓ ˜ÚÈ EÈÏ‰‡…»∆«¬…ƒ¿¿∆

Ï‡NÈ29, התפילה בתחילת ƒ¿»≈
Ì‰ EÈ˙BkLÓe EÈÏ‰‡c¿…»∆ƒ¿¿∆≈
˙lÁz ‡e‰L ,‰lÙ˙e ‰Bz»¿ƒ»∆¿ƒ«
ÌÈÓB‡ ,ÌBi‰ Ïk ˙„BÚ¬«»«¿ƒ
‡B‡ EcÒÁ a È‡Â«¬ƒ¿…«¿¿»

E˙Èa30, ברב" של  וההשפעות ≈∆
בזכות  היא חסדך ", החסד , מידת

˙eÎÊ LeÙc ,Ì‰‡ ˙eÎÊaƒ¿«¿»»¿≈¿
Á"BÓ ˜"k ˙kL BÓk ‡e‰¿∆»«¿

"BÓ„‡31ÔBLlÓ ‡e‰L «¿∆ƒ¿
eÈÈ‰ Ì‰‡ ˙eÎÊe ,˙ekÊ«¿«¿»»«¿
ËÈÈ˜ÈÈ) ˙eÈ‰a‰Â ˙ei˜p‰«¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«
ÏÚtL (ËÈÈ˜‡Ï˜ Ôe‡¿»¿«∆»«
‰Ê ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚa Ì‰‡«¿»»»»¿ƒ¿»∆

אברהם מעלתו  של  המיוחדת וזכותו 

B˙a˙אבינו  ÊÓ במיליםa ƒ¿»¿≈¿…
B˙„BÚ wÚL ÈÙÏ ,EcÒÁ«¿¿¿ƒ∆ƒ«¬»

,„ÒÁ‰ ÔÈÚa ‰˙È‰ כמובא »¿»¿ƒ¿««∆∆
אברהם  של  ה' שעבודת חכמינו  בדברי 

והאהבה  החסד  במידת »¬»Ì‚‰cהייתה
LBÈÂ Ô˜Ê eÈ‡ Ì‰‡L∆«¿»»»ƒ»≈¿≈

‰È‰ ‰ÈLÈa32Ïk Ìi˜Â , ƒƒ»»»¿ƒ≈»
‰z ‡lL „Ú ‰Bz‰33, «»«∆…ƒ¿»

„ÓÏÂ בעצמו גם nÏÂ„תורה תורה ¿»«¿ƒ≈
Ó‡nÓלאחרים  Ìb ÁÎeÓ„k)ƒ¿»«ƒ«¬«
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יי      

ז"ל  ּדֹולה 34חכמינּו היה  אברהם  עבד  ׁשאליעזר  ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ע ּקר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  לאחרים ), ר ּבֹו מ ּתֹורת  ְֲִִִִֵֶַַַַַָָּומ ׁשקה 

אברהם  נקרא  ולכן החסד , ּבענין היתה  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָעב ֹודת ֹו

ה ּבהיר 35א ֹוהבי  ּבספר  וכדאיתא  וה ּובא 36, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

הק ּב"ה 37ּב'ּפר ּדס ' לפני החסד  מ ּדת  ׁשאמרה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לע ׂשֹות  הצרכ ּתי לא  ּבארץ , אברהם  היֹות  ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹֻמימי

ּבמק ֹומי. ּומ ׁשּמׁש ע ֹומד  אברהם  ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמלאכ ּתי,

קד ׁש היכל  אל  א ׁשּתחוה  א ֹומרים  ּכ ֿ ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָואחר 

ּבקו  היתה  ׁשעב ֹודת ֹו יצחק , ּבזכ ּות  , ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָּביראת

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ ּכ38ה ּגב ּורה , ואחר  יצחק . ּופחד  ְְְְִֶַַַַַָָָָ

רצ ֹון  עת  ג ֹו' תפ ּלתי ואני ּבזכ ּות 39א ֹומרים  , ְְְֲִִִִִֵַָָ

אב ֹות , זכ ּות  ה ּיֹום  ּבתח ּלת  ׁשּמזּכירים  וזה ּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹיעקב .

ואחד  אחד  ּבכל  יׁשנֹו האב ֹות  ׁשל  ענינם  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהרי

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּכּמבאר  ּבפר ּוׁש40מ ּיׂשראל , ְְְְִִֵֵַָָָֹ

יעקב ,41ה ּכת ּוב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הוה , ל ׁשֹון ׁשה ּוא  עתיד  ל ׁשֹון ּגם  ה ּוא  ְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּוארא 

ׁשּמּצד  והינּו, אדם , ּבכל  זֹו ּבחינה  יׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתמיד 

ואחד  אחד  ּבכל  ׁשּיׁשנֹו האב ֹות  ׁשל  ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָָָענינם 

ּבכל  אלק ּות , ּגּלּוי  ּדוארא , הענין נע ׂשה  ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמ ּיׂשראל ,

ׂשרים , חפר ּוה  ּבאר  וזה ּו מ ּיׂשראל . ואחד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאחד 

ה ּדברים  את  להסיר  ה ּוא  החפירה  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּדענין

ֿ ידי  על  היא  זֹו וחפירה  וה ּמכ ּסים , ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָה ּמעלימים 

נע ׂשית  ֿ ידם  ׁשעל  ואחד , אחד  ׁשּבכל  ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאב ֹות 

ֿ זה  ֿ ידי ועל  כ ּו', ה ּמעלימים  ה ּדברים  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהסרת 

אלק ּות . המ ׁשכת  להחזיק  ריקן' 'ּכלי ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָֹנע ׂשה 

ּכלי  היא  ּדנּוקבא ' ׁש'יס ֹוד  ה ּוא  למעלה  ְְְְְְְְִִִֶַָָָוענינֹו

ׁשּבּה. ה ּבּטּול  מ ּצד  ההמ ׁשכ ֹות , לכל  ְְִִִֶַַַַָָָק ּבּול 

ּכמ ֹוp‰Â‰ה ) ה ּׁשנה , ּכל  ּבעב ֹודת  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ¿ƒ≈ְְֲֶַַַָָָ

ֿ ה ּׁשנה , ּדרא ׁש ּבעב ֹודה  ּגם  ה ּוא  ְֲֵַַָָָָֹכן

להיֹות  החקיקה  ענין ּכלל ּות  להיֹות  צרי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָׁשאז

ה ּׁשנה . ּכל  על  האלקי ה ּׁשפע  לק ּבל  ריקן' ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'ּכלי
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יב   

ג ' ּכנגד  ׁשהם  ה ּתקיע ֹות , ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוענין

מ ּלמעלה 42האב ֹות  ההמ ׁשכה  ענין ה ּוא  ּתקיעה  , ְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

העלאה  ענין ה ּוא  ׁשברים  אברהם , ּכנגד  ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָלמ ּטה 

ּכנגד  היא  ּותר ּועה  יצחק , ּכנגד  למעלה  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ע ּמֹו43יעקב , ּתר ּועת  ק ֹול  ׁשֹומע  ְְֲֵֶַַַַָֹ

הרחמים , מ ּדת  היא  ויעקב  ּברחמים , ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל 

ּבאה  ֿ ּתר ּועה , ֿ ׁשברים  ּתקיעה  ה ּקֹול ֹות  ג ' ְְְְֲִִֵַַָָָָָואחרי

למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשהיא  אחר ֹונה  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָּתקיעה 

העב ֹודה  אחרי ׁשּבאה  ההמ ׁשכה  ענין ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָוה ּוא 

מה  ּכן ּגם  וזה ּו ה ּקֹול ֹות . ׁשּבג ' ֿ וׁשֹוב  ְְְֵֶֶַַַָָֹּברצא 

ּובכן  ּפעמים  ד ' א ֹומרים  ֿ ה ּׁשנה  ,44ׁשּברא ׁש ְְְְִִֵֶַָָָֹ

מג ' ה ּיֹוצא  ה ּׁשם  וה ּוא  ע "ב , ע ֹולה  ּבכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַּדה ּנה ,

וּיט  וּיבא  וּיּסע  יׁשנן 45ה ּפס ּוקים  ּפס ּוק  ׁשּבכל  , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ג ' ּכנגד  ׁשהם  א ֹופ ּנים  ג ' ּבזה  ויׁש א ֹות ּיֹות , ְְִִֵֵֶֶֶֶַָע "ב 

ּבאפן  ה ּוא  'וּיּסע ' ּבּפס ּוק  ע "ב  ׁשם  ולכן, ְְִֵֵֶַַַָָָָֹהאב ֹות .

ל  החסד יׁשר , מ ּדת  ׁשּמּדת ֹו אברהם  ּכנגד  היֹות ֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּפס ּוק  ע "ב  וׁשם  יׁשר . ּבאפן המ ׁשכה  ְְְִֵֶַַָָָָָֹהיא 

יצחק , ּכנגד  להיֹות ֹו ,הפ ּו ּבאפן ה ּוא  ְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ'וּיבא '

מ ּלמ ּטה  העלאה  ה ּוא  ׁשענינּה ה ּגב ּורה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמ ּדת 

מ ּדת  יעקב  ּכנגד  ׁשה ּוא  'וּיט ' ּוב ּפס ּוק  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹלמעלה .

חסד  ּבין ממ ּצע  היֹות ּה עם  הרי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֻה ּתפארת ,

ּכמאמר  לחסד , נֹוטה  היא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  46לגב ּורה , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ולכן  רחמי, איה ּו ּדאמצעיתא ) (עמ ּודא  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָמ ׁשּפט 

ּכמ ֹו יׁשר , ּבאפן ה ּוא  ע "ב  ׁשם  וּיט  ּבּפס ּוק  ְְֵֵֶַַַָָָֹּגם 

חסדים  ענין וה ּוא  אברהם . ׁשּכנגד  וּיּסע  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּפס ּוק 

ֿ ּוגב ּורה  מחסד  ׁשּׁשר ׁשם  ּדאימא , ּוגב ּור ֹות  ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּדא ּבא 
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שם.42) ובביאוה"ז ב  צט , זח "ג דר"ה.43)ראה במוסף  שופרות תיא 44)ברכת ס "ע  להצ "צ  ביאוה"ז ב . נב , זח "ב  ראה

וש"נ. יט ֿכא.45)ואילך. יד ב ).46)בשלח  (יז, בהקדמה תקו"ז

    
‰Ê ÔÈÚÂ האבות בזכות בנפש הביטול  את שפועלת הכללית החקיקה ¿ƒ¿»∆

˙BÚÈ˜z‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ של הרוחנית העבודה עיקר  שהיא בשופר  «¬∆«¿≈«¿ƒ
השנה, ‰‡B˙התקיעות Ì‰Lראש '‚ „‚k42ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÚÈ˜z , ∆≈¿∆∆»»¿ƒ»ƒ¿«

ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈL ,Ì‰‡ „‚k ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿∆∆«¿»»¿»ƒƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»

,˜ÁˆÈ „‚k בקבלה מבואר  ¿∆∆ƒ¿»
המעלה  בין  שההתקרבות וחסידות

(העולם, והמטה אלוקות) (הבורא,

– צורות בשתי  להיות יכולה האדם)

אלוקי  אור  של  והתגלות המשכה

(של  והעלאה למטה, מלמעלה

כללי  ובאופן  למעלה מלמטה התחתון )

החסד  בקו  אברהם של  עבודתו 

למטה  מלמעלה המשכה היא והאהבה

כמים  נמשך  שהחסד  מכך  גם (כמובן 

למטה) מלמעלה לרדת שטבעם

הגבורה  בקו  יצחק של  ועבודתו 

למעלה  מלמטה העלאה היא והיראה

כאש  שהגבורה מכך  גם (כמובן 

למעלה) מלמטה לעלות שטבעה

BÓk ,˜ÚÈ „‚k ‡È‰ ‰Úe˙e¿»ƒ¿∆∆«¬…¿
e˙kL43˙Úez ÏB˜ ÚÓBL ∆»≈«¿«

˜ÚÈÂ ,ÌÈÓÁa Ï‡NÈ BnÚ«ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿«¬…
,ÌÈÓÁ‰ ˙cÓ ‡È‰ ספירת ƒƒ«»«¬ƒ

חסד התפארת  של  שילוב (שהיא

‰BÏBw˙וגבורה) '‚ ÈÁ‡Â¿«¬≈«
‰‡a ,‰ÚezŒÌÈLŒ‰ÚÈ˜z¿ƒ»¿»ƒ¿»»»
‡È‰L ‰BÁ‡ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»«¬»∆ƒ
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
‰‡aL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«««¿»»∆»»
BLÂŒ‡ˆa ‰„BÚ‰ ÈÁ‡«¬≈»¬»¿»…»

.˙BÏBw‰ '‚aL הקודש חיות לגבי  ∆¿«
רצות  שהן  נאמר  העליונה המרכבה של 

כל  של  ה' בעבודת וגם ושוב". "רצוא

ה"רצוא", בין  שילוב להיות צריך  יהודי 

בה' לדבוק והשאיפה התשוקה היינו 

בגוף  הנשמה חיי  היינו  ה"שוב", ובין  הנפש, כלות כדי  עד  הדביקות בתכלית

לידי  לבוא ולא הזה בעולם בגוף כנשמה ומצוות בתורה לעסוק שיוכל  כדי 

העב  גם ובעניננו , הנפש. הקולות כלות שבשלושת האבות בזכות הרוחנית ודה

"רצוא" של  בשילוב עבודה היא ותרועה שברים תקיעה, השופר , של  השונים

האדם  בעבודת שלא למטה מלמעלה והתגלות המשכה באה ואחריה ו "שוב"

אחרונה'. ה'תקיעה והיא

ÌÈÓB‡ ‰M‰ŒL‡aL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ העמידה בתפילת'„ ¿∆«≈«∆¿…«»»¿ƒ

ÔÎe ÌÈÓÚt44‰ÏBÚ ÔÎa ,‰p‰c ‰ÌMע"ב,בגימטריא , ‡e‰Â ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿≈∆¿«≈
הוי ' ËiÂשם ‡iÂ ÚqiÂ ÌÈ˜eÒt‰ '‚Ó ‡ˆBi‰45, מלאך "ויסע «≈ƒ«¿ƒ«ƒ««»…«≈

מפניהם  הענן  עמוד  ויסע מאחריהם וילך  ישראל  מחנה לפני  ההולך  האלוקים

הענן  ויהי  ישראל  מחנה ובין  מצרים מחנה בין  "ויבא מאחריהם; ויעמוד 

זה  קרב ולא הלילה את ויאר  והחשך 

ידו  את משה "ויט הלילה; כל  זה אל 

קדים  ברוח הים את ה' ויולך  הים על 

לחרבה  הים את וישם הלילה כל  עזה

המים" eÒt˜ויבקעו  ÏÎaL∆¿»»
הללו משלושת  "Úהפסוקים ÔLÈ∆¿»

ÌÈpÙB‡ '‚ ‰Êa LÈÂ ,˙Bi˙B‡ƒ¿≈»∆«ƒ
בפסוק  נרמז  ע"ב השם ≈∆Ì‰Lכיצד 

,˙B‡‰ '‚ „‚k שהולך כפי  ¿∆∆»»
ומפרט.

'ÚqiÂ' ˜eÒta "Ú ÌL ,ÔÎÏÂ¿»≈≈«»«ƒ«
,LÈ ÔÙ‡a ‡e‰ מלמעלה היינו  ¿…∆»»

‡Ì‰למטה  „‚k B˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆«¿»»
‡È‰ „ÒÁ‰ ˙cÓ B˙cnL∆ƒ»ƒ««∆∆ƒ

‰ÎLÓ‰למטה ÔÙ‡aמלמעלה «¿»»¿…∆
LÈ של והקבוע הרגיל  הסדר  לפי  »»

למטה. מלמעלה האלוקי  האור  ירידת

‡e‰ '‡iÂ' ˜eÒta "Ú ÌLÂ¿≈«»«»…
,CeÙ‰ ÔÙ‡a למעלה מלמטה היינו  ¿…∆»

˙cÓ ,˜ÁˆÈ „‚k B˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆ƒ¿»ƒ«
‡e‰ dÈÚL ,‰eb‰«¿»∆ƒ¿»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
„‚k ‡e‰L 'ËiÂ' ˜eÒte«»«≈∆¿∆∆
Ú È‰ ,˙‡Ùz‰ ˙cÓ ˜ÚÈÌ «¬…ƒ««ƒ¿∆∆¬≈ƒ

d˙BÈ‰ היא התפארת שמידת למרות ¡»
,‰e‚Ï „ÒÁ ÔÈa ÚvÓÓ¿À»≈∆∆ƒ¿»

שניהם של  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒושילוב
Ó‡Ók ,„ÒÁÏ ‰ËB ‡È‰46 ƒ»¿∆∆¿«¬«

אליהו ' ב'פתח שאומרים «¿ËtLÓƒכפי 
‡˙ÈÚˆÓ‡c ‡„eÓÚ) והרי ¬»¿∆¿»ƒ»

בהתאם  האמצעי  בקו  היא תפארת

קוין : לשלושה הספירות של  לחלוקה

תפארת  דעת, – אמצע הוד . גבורה, בינה, - שמאל  נצח. חסד , חכמה, – ימין 

ÈÓÁ,יסוד  e‰È‡ עניין ) את גם כוללת התפארת שמידת למרות כי  ƒ«¬≈
ורחמים חסד  עיקרה ËiÂהגבורה, ˜eÒta Ìb ÔÎÏÂ יעקב כנגד  שהוא ¿»≈««»«≈

.Ì‰‡ „‚kL ÚqiÂ ˜eÒta BÓk ,LÈ ÔÙ‡a ‡e‰ "Ú ÌL≈¿…∆»»¿«»«ƒ«∆¿∆∆«¿»»
ÔÈÚ ‡e‰Â בין ÓÈ‡c‡,החיבור  ˙Be‚e ‡a‡c ÌÈ„ÒÁ ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»¿¿ƒ»

,CÈ‡c ‰e‚eŒ„ÒÁÓ ÌLML:מילולית) אנפין ' 'אריך  בחינת ∆»¿»≈∆∆¿»¿«ƒ
הספירות  מעשר  שלמעלה עליון ' ב'כתר  בחינה שהיא ארוכות) »»»¿Úc‰Â˙פנים
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יג      

אוירא  מ ּבחינת  ה ּוא  ה ּמח ּברם  וה ּדעת  ,ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָּדארי

ׁשה ּוא  קדים , ר ּוח  ּכתיב  וּיט  ּבּפס ּוק  ולכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדכיא ,

הענין  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  קדמ ֹון, אויר  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת 

נאמר  ֿ זה  ׁשעל  ֿ ס ּוף , ֿ ים  וא ּתם 47ּדקריעת  ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

מיּלתא  ּתליא  ּבע ּתיקא  יּובן 48ּתחריׁשּון, כן ּוכמ ֹו . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשההמ ׁשכה  ׁשּכיון ֿ ה ּׁשנה , ּדרא ׁש ּבהמ ׁשכ ֹות  ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגם 

היא  נמ ׁשכת  לכן ּביֹותר , נעלית  מ ּבחינה  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָהיא 

ג ' ע "ב  ׁשם  ענין ׁשה ּוא  ּובכן, ּפעמים  ג ' ֿ ידי ְְְְִִֵֵֵֶַַָעל 

זה  ּכל  וה ּנה , ויעקב . יצחק  אברהם  ּכנגד  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפעמים 

ּובכן  ּגם  יׁשנֹו לזה  ונֹוסף  ּדרא . אכ ׁשר  ּכא ׁשר  ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָה ּוא 

נאמר  ֿ זה  ׁשעל  ה ּתׁשּובה , ענין ׁשה ּוא  49הד ', ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּגם  היינּו, כ ּדת , לא  א ׁשר   ה ּמל אל  אב ֹוא  ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּובכן

מ ֹועיל  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּתֹורה , ׁשל  דת  על  עבר  ֲִִֶֶַַַָָָָָּכא ׁשר 

למעלה  היא  ׁשה ּתׁשּובה  לפי ה ּתׁשּובה , ְְְְְְִִִֶַַַַָָָענין

מ ּזכ ּות  יֹותר  למעלה  ה ּוא  זה  וענין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָמה ּתֹורה ,

ׁשּזכ ּות  ּבמ ּצב  נמצא  ּכא ׁשר  ׁשּגם  והינּו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָאב ֹות ,

את  ועבר  ּופגם  ׁשחטא  לפי מ ֹועילה , אינּה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָאב ֹות 

ׁשּנרמז  ה ּתׁשּובה , ענין מ ֹועיל  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָה ּדר

, ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ׁשּמּגיע  הד ', ּובכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבה ֹוספת 

ה ּתׁשּובה . ׁשר ׁש ה ּוא  ׁשּמּׁשם  עצמ ּות ֹו, ְְֲִִִֶֶַַָָָֹּבאמ ּתית 

וא "ו  ּבת ֹוספת  ּובכן ה ּנה  יֹותר , ְְְִִִֵֵֵֶֶָָּובפרט ּיּות 

הוי' ּדׁשם  החסד  ׁשה ּוא  חס ּדֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבגימטר ּיא 

מ ּזכ ּות  למעלה  וה ּוא  מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָׁשּלמעלה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הוי', מ ּׁשם  למ ּטה  ׁשהיא  ְְֲִִֵֶֶַָָָָָאב ֹות 

ּפעמים  וד ' להם . נֹודע ּתי לא  הוי' ּוׁשמי ג ֹו' ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹוארא 

נאמר  ׁשּלכן הוי', ּבחסד  א ֹופ ּנים  ד ' הם  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּובכן
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יד.47) יד, א.48)בשלח  מח , טז.49)זח "ב  ד, אסתר

    
ÌaÁn‰ את גם הכולל  האמצעי  קו  (בהיותו  ביחד  והגבורה החסד  את «¿«¿»

ביניהם  ומחבר  השמאל  את וגם ÈÎc‡,הימין  ‡ÈÂ‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿»
טהור  ÈÁa˙אויר  ‡e‰L ,ÌÈ„˜ Áe È˙k ËiÂ ˜eÒta ÔÎÏÂ¿»≈«»«≈¿ƒ«»ƒ∆¿ƒ«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔBÓ„˜ ÈÂ‡ למעלה הקדמון  האוויר  בחינת בהתגלות ¬ƒ«¿¿«¿≈∆
למטה  קדים' 'רוח למשב שגורם

ŒÌÈŒ˙ÚÈ˜c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,ÛeÒ47Ìz‡Â ∆«∆∆¡«¿«∆

,ÔeLÈÁz אמר סוף ים קריעת בעת «¬ƒ
היינו  תחרישון ", "ואתם רבנו  למשה ה'

להמשיך  שיש האלוקי  שהגילוי 

סוף  ים קריעת את לפעול  כדי  מלמעלה

מתוך  והתגלות מהמשכה למעלה הוא

לבוא  שיכולה השתלשלות' 'סדר 

אלא  מלמטה האדם מעשי  בעקבות

‡˙lÈÓ ‡ÈÏz ‡˜ÈzÚa48 הדבר ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»
(שנעתק  יומין ' 'עתיק בבחינת תלוי 

שהיא  'יום') הנקראת מהתגלות ונבדל 

שבבחינת  והנעלית הפנימית הבחינה

לא  התחתונים שמעשי  עליון ' 'כתר 

בלקוטי  מבואר  (וכן  לעורר  יכולים

הג ' "וענין  ואתחנן : פרשת סוף תורה

וישר  הפוך  ישר  ויט ויבא ויסע פסוקים

למטה  ממעלה תחילה להיות שצריך 

חוזר  כך  ואחר  למעלה ממטה כך  ואחר 

קוין "). ג ' והם למטה ממעלה להיות

˙BÎLÓ‰a Ìb ÔeÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«««¿»
אלוקות  התגלות למטה של  מלמעלה

ÔÂÈkL ,‰M‰ŒL‡c¿…«»»∆≈»
‰ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ»
˙ÎLÓ ÔÎÏ ,˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈»≈ƒ¿∆∆
,ÔÎe ÌÈÓÚt '‚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿»ƒ¿≈
'‚ "Ú ÌL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈
˜ÁˆÈ Ì‰‡ „‚k ÌÈÓÚt¿»ƒ¿∆∆«¿»»ƒ¿»

˜ÚÈÂ וההתגלות ההמשכה בדוגמת ¿«¬…
לעיל . כמבואר  סוף, ים בקריעת

L‡k ‡e‰ ‰Ê Ïk ,‰p‰Â¿ƒ≈»∆«¬∆
‡c LÎ‡.נעלה רוחני  במצב מצוי  היינו  מוכשר , ÊÏ‰הדור  ÛÒBÂ «¿«»»¿»¿∆

Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,‰eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'„‰ ÔÎe Ìb BLÈ49 ∆¿«¿≈«∆ƒ¿««¿»∆«∆∆¡«
למלך  לגשת ראויה שאינה חוששת שהיא למרדכי  אסתר  בדברי  אסתר  במגילת

"ובכן ", הביטוי  מופיע זה בעניין  וגם אליו  לגשת תנסה זאת ובכל  אחשורוש

,eÈÈ‰ ,˙cÎ ‡Ï L‡ CÏn‰ Ï‡ ‡B‡ ÔÎe למצב רומז  והדבר  ¿≈»∆«∆∆¬∆…«»«¿
ה' בעבודת Úכזה L‡k ÌbLהאדם,‰Bz ÏL ˙„ ÏÚ והתרחק ∆««¬∆»««»∆»

ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש המלך  ‰eLz‰,מאת ÔÈÚ ÏÈÚBÓ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒƒ¿««¿»
ה' אל  ולהתקרב לחזור  שיוכל  ÏÚÓÏ‰כדי  ‡È‰ ‰eLz‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»ƒ¿«¿»

,‰Bz‰Ó לשוב יכול  חלילה, עבירה, ועבר  התורה היפך  שנהג  מי  גם ולכן  ≈«»
מהתורה  שלמעלה התשובה בכוח ה' אל  Ê‰ולהתקרב ÔÈÚÂ עבודת ¿ƒ¿»∆

כזו  בדרגה ‡B˙התשובה ˙eÎfÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ שמעלתה , ¿«¿»≈ƒ¿»
לעיל  L‡kנתבארה ÌbL ,eÈ‰Â האדם˙eÎfL vÓa ‡ˆÓ ¿«¿∆««¬∆ƒ¿»¿«»∆¿

,‰ÏÈÚBÓ dÈ‡ ˙B‡ ואין »≈»ƒ»
לאלוקות  אותו  ולחבר  לקרב בכוחה

˙‡ ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁL ÈÙÏ¿ƒ∆»»»«¿»«∆
,Cc‰ מסך ובין ויצר  בינו  מבדיל  «∆∆

הוא  ברוך  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהקדוש
ÊÓpL ,‰eLz‰ ÔÈÚ ÏÈÚBÓƒƒ¿««¿»∆ƒ¿»

,'„‰ ÔÎe ˙ÙÒB‰a זאת שבכל  ¿»«¿≈«
כיון  ה' עם ולהתחבר  לשוב יוכל 

ÚÈbnL התשובה B˙eÓˆÚaענין  ∆«ƒ«¿«¿
,Ca˙È בחסידות בהרחבה כמבואר  ƒ¿»≈

חטאים  על  לכפר  מועילה שהתשובה

רק  מלכתחילה פוגם החטא כי  ועוונות,

האדם  נפש של  הגלויים בכוחות

באלוקות  בחינות עם שלהם ובקשר 

האדם, של  מעשיו  עם קשר  להם שיש

הוא  בתשובה שב כשהאדם אבל 

של  והפנימי  העמוק הקשר  את מעורר 

ברוך  הקדוש עם שלו  הנשמה עצם

תמיד  שקיים קשר  שהוא בעצמו  הוא

התשובה  כי  בו  פוגם לא דבר  ושום

האלוקות  בעצם ÈzÓ‡a»¬ƒƒ˙'נוגעת'
LL ‡e‰ ÌMnL ,B˙eÓˆÚ«¿∆ƒ»…∆

‰eLz‰ בעצמותו 'נוגעים' וכאשר  «¿»
שבכוחות  הפגם ממילא יתברך ,

ונשלם. נתקן  יותר  הנחותים

‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙe בעוד ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
כמבואר  ע"ב, בגימטריא ש"בכן "

הרי  Â"‡Âלעיל , ˙ÙÒB˙a ÔÎe¿≈¿∆∆»
,BcÒÁ ‡iËÓÈ‚a שלו החסד  ¿ƒ«¿ƒ»«¿

'ÈÂ‰ ÌLc „ÒÁ‰ ‡e‰L∆«∆∆¿≈¬»»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL חסד ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

שהיא  כפי  החסד  ממידת יותר  נעלה

הדרגתית  בצורה למטה מלמעלה האלוקי  האור  ירידת של  הסדר  לפי  באה

בזו ) זו  האחוזות שרשרת של  חוליות מ'סדר e‰Â‡(כמו  שלמעלה הוי ' חסד  ¿
‰ÈÂ',השתלשלות' ÌMÓ ‰hÓÏ ‡È‰L ˙B‡ ˙eÎfÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿«»ƒ≈¬»»

e˙kL BÓk הוא ברוך  רבנו שהקדוש למשה ‚B'אמר  ‡‡Â שהתגלה ¿∆»»≈»
עם  האבות ֿ י "אל  ֿ ד  ו "ש ֿ ל " "א Ì‰Ïהשמות ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆

משלושת  נעלה הרביעי , ה"ובכן " התשובה שעניין  היינו  האדם (ובעבודת

האבות). שלושת שכנגד  תרועה שברים, תקיעה, ÌÈÓÚtהבחינות '„Â¿¿»ƒ
ÌÈpÙB‡ '„ Ì‰ ÔÎe ובהתגלות בהמשכה שונות ‰ÈÂ',דרגות „ÒÁa ¿≈≈«ƒ¿∆∆¬»»
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יד   

לע ֹולם  ּכי ג ֹו' ה ֹוד ּו חס ּדֹו, ּפעמים  ד ' ְְְְִִַָָּבה ֹוד ּו

נא  יאמר ּו חס ּדֹו, לע ֹולם  ּכי ג ֹו' נא  יאמר  ְְְְִַַַָָָֹֹחס ּדֹו,

ה ' יראי נא  יאמר ּו חס ּדֹו, לע ֹולם  ּכי אהרן ְְְְֲִִֵֵַַָָֹֹּבית 

חס ּדֹו לע ֹולם  ׁשם 50ּכי א ֹות ּיֹות  ד ' ּכנגד  ׁשהם  , ְְְִִֵֵֶֶֶַָ

ּבה ּלל  יֹותר  ּבפרט ּיּות  ּכ ֿ אחר  ונמ ׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהוי',

ּפעמים , כ "ו חס ּדֹו לע ֹולם  ּכי נאמר  ׁשּבֹו ְְְֱִִֶֶַַַָָָה ּגד ֹול 

כ "ו  ענין ּכן ּגם  וזה ּו הוי'. ׁשם  מס ּפר  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשה ּוא 

ה ּקּב"ה  ׁשל  ּבחס ּדֹו נּזֹונין ׁשהיּו ּדאף 51ּדֹור ֹות  , ְְְִִֶֶַַַָָָ

היּו לא  ׁשּלכן רצ ּויים , ּבל ּתי היּו א ּלּו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹׁשּדֹור ֹות 

חסד  מ ּבחינת  נּזֹונין להיֹות  ְְְִִִִִִֶֶַיכ ֹולים 

להם  ּגם  נמ ׁש ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְְְִִִֶַַָָָָּדה ׁשּתל ׁשל ּות ,

זֹו ׁשהמ ׁשכה  לפי ּביֹותר , ּובר ּבּוי החסד , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה ׁשּפעת 

ׁשּלמעלה  ּדוקא  הוי' ׁשם  מ ּצד  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהיא 

רא ׁשֿ עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  וזה ּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֹמה ׁשּתל ׁשל ּות .

ּכא ׁשר  הא ', אפן א ֹופ ּנים . ב ' ּבזה  ׁשּיׁש ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה ּׁשנה ,

ההמ ׁשכה  ה ּוא  ה ּׁשֹופר  ענין ׁשאז ּדרא , ְְְִֶַַַַַַָָָָָָאכ ׁשר 

ענינים  יׁשנם  ּכא ׁשר  ה ּב', ואפן האב ֹות . ֿ ידי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעל 

להסיר  ה ּתׁשּובה  לענין וצרי רצ ּויים , ְְְְְְְִִִִִִַַָָָּבל ּתי

עב ֹודת  ה ּוא  ה ּׁשֹופר  ענין אז ה ּנה  א ּלּו, ְְֲִִִִֵֵַַַָָָענינים 

ּדג ' אב ֹות , מ ּזכ ּות  למעלה  ׁשּמּגעת  ְְְְְִֶַַַַַָָָה ּתׁשּובה 

ּובר ּדים  נק ּדים  ּבעק ּודים  הם  אמנם 52אב ֹות  , ְְְֲִִִֵַָָָֻֻ

האהבה  ּבחינת  ממ ׁשיכים  ה ּתׁשּובה  ֿ ידי ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָעל 

הוי' ׁשם  ענין וה ּוא  ליׂשראל , ה ּקּב"ה  ׁשל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָעצמית 

עצמ ּות ֹו. אמ ּתית  מה ׁשּתל ׁשלשות , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשּלמעלה 

לעיל ‡ÌÓו) ּׁשּנת ּבאר  מה  להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבבחינת  להיֹות  היא  העב ֹודה  ְְֲִִִִִֶַַָָׁשע ּקר 

למאמר  ס ֹותר  זה  הרי ּדלכא ֹורה  מחזיק , ריקן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָּכלי

ז"ל  מחזיק ,16ר ּבֹותינּו מלא  ּכלי ה ּקּב"ה  מ ּדת  ְֲִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשּצרי מ ּובן ׁשּמּזה  מחזיק , אינֹו ריקן ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכלי

ה ּוא , הענין  א ּדוקא . מלא  ּכלי ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָלהיֹות 
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אֿד.50) קיח , א.51)תהלים קיח , מ "ת.52)פסחים פ "א העקודים דרוש שערים מבוא

    
e„B‰a Ó‡ ÔÎlL המתחיל בתהלים קי "ח טוב בפרק כי  לה' ב"הודו  ∆»≈∆¡«¿

חסדו " לעולם BcÒÁ,כי  ÌÏBÚÏ Èk 'B‚ e„B‰ ,BcÒÁ ÌÈÓÚt '„¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿
Èk Ô‰‡ ˙Èa ‡ eÓ‡È ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk 'B‚ ‡ Ó‡È…«»ƒ¿»«¿…¿»≈«¬…ƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk '‰ È‡È ‡ eÓ‡È ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ50Ì‰L , ¿»«¿…¿»ƒ¿≈ƒ¿»«¿∆≈
הוא  שעניינם "חסדו " הפעמים ארבעת

ה' ÌLהם חסד  ˙Bi˙B‡ '„ „‚k¿∆∆ƒ≈
CkŒÁ‡ CLÓÂ ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ¿»««»
ÏB„b‰ Ïl‰a ˙BÈ ˙eiËÙaƒ¿»ƒ≈¿«≈«»

בתהלים  קל "ו  Èkפרק Ó‡ BaL∆∆¡«ƒ
,ÌÈÓÚt Â"Î BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿¿»ƒ

tÒÓ ‡e‰L של ÌLהגימטריא ∆ƒ¿«≈
'ÈÂ‰– וא"ו  ,5 – ה"א ,10 – (יו "ד  ¬»»

.(26 הכל  ובסך  5 – ה"א ,6Ìb e‰ÊÂ¿∆«
˙BBc Â"Î ÔÈÚ Ôk מבריאת ≈ƒ¿«

תורה  מתן  ועד  ÔÈBfהעולם eÈ‰L∆»ƒƒ
‰"aw‰ ÏL BcÒÁa51, ולא ¿«¿∆«»»

ועבודתם  מעשיהם »¿Û‡cבזכות
ÈzÏa eÈ‰ el‡ ˙BBcL∆≈»ƒ¿ƒ

,ÌÈÈeˆ והנהגתם במעשיהם ¿ƒ
˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡Ï ÔÎlL∆»≈…»¿ƒƒ¿
„ÒÁ ˙ÈÁaÓ ÔÈBfƒƒƒ¿ƒ«∆∆

,˙eÏLÏzL‰c ראויים היו  לא כי  ¿ƒ¿«¿¿
השפעה  החסד לקבל  «ŒÏkÓƒממידת

Ì‰Ï Ìb CLÓ ,ÌB˜Ó»ƒ¿»«»∆
Èeae ,„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆¿ƒ

,˙BÈa שנים שבאותן  שמצינו  כפי  ¿≈
רבות בני  שנים חיו  ÈÙÏ¿ƒהאדם

ÌL „vÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒƒ«≈
‡˜Âc 'ÈÂ‰ גילוי הוא שעניינו  ¬»»«¿»

היה  הוא הוי ' (ולכן  גבול  בלי  והמשכה

מהגבלת  למעלה כאחד , ויהיה הווה

המקום) מהגבלת למעלה וכן  הזמן 

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL והוא ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
לקבל  ראוי  שלא למי  גם משפיע

השפעה.

˙„BÚ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«¬«
' ‰Êa LiL ,‰M‰ŒL‡…«»»∆≈»∆

ÌÈpÙB‡ המתייחסות צורות שתי  «ƒ
שונות. דרגות ‰‡',לשתי  ÔÙ‡…∆»

,‡c LÎ‡ L‡k כשהדור «¬∆«¿«»»
ונמצא  בעבודת מוכשר  גבוהה בדרגה

‰‡B˙ה' È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ÙBM‰ ÔÈÚ Ê‡L הפועלת ∆»ƒ¿««»««¿»»∆«¿≈»»
בנפש  הביטול  לעיל .את כמבואר  ‰a',האדם ÔÙ‡Â של הרוחנית בעבודה ¿…∆«
הוא  השנה ÌLÈראש L‡k הרוצה האדם לאלוקות אצל  להתקרב «¬∆∆¿»

ÌÈÈÚ ÈÒ‰Ï ‰eLz‰ ÔÈÚÏ CÈˆÂ ,ÌÈÈeˆ ÈzÏa ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¿»¿»ƒƒ¿»ƒ
,el‡ את ומעכבים לאלוקות המונעים מלהתקרב ÔÈÚהאדם Ê‡ ‰p‰ ≈ƒ≈»ƒ¿«

‡e‰ ÙBM‰ שהוא אחר  ÏÚÓÏ‰עניין  ˙ÚbnL ‰eLz‰ ˙„BÚ «»¬««¿»∆«««¿«¿»
ÌÈce ÌÈc˜ ÌÈ„e˜Úa Ì‰ ˙B‡ '‚c ,˙B‡ ˙eÎfÓ52, כנגד ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¿Àƒ¿Àƒ

העליונים  הרוחניים העולמות שלושת

הנקראים  האצילות, מעולם שלמעלה

ו "ברודים" "נקודים" "עקודים"

בקבלה  בהרחבה מבואר  (שעניינם

היא  הדברים ונקודת ובחסידות

התחלקות  אין  עדיין  שב"עקודים"

הם  הבחינות כל  אלא שונות לדרגות

כל  ב"נקודים" יחד ; וקשורים כעקודים

יש  כי  עצמו  בפני  ענין  היא בחינה

נפרדות; ל 'נקודות' התחלקות

התכללות היינו  הדרגות ו "ברודים" של 

גוונים  כמה של  התכללות כמו  השונות

‰eLz‰ביחד ) È„ÈŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈«¿»
‰‰‡‰ ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«»«¬»
,Ï‡NÈÏ ‰"aw‰ ÏL ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ∆«»»¿ƒ¿»≈
משלושת  גבוהה יותר  בדרגה שהיא

מהדרגה  ולמעלה האמורים העולמות

בזכות  האבות שנמשכת שלושת

‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«≈¬»»∆¿«¿»
˙ÈzÓ‡ ,˙ÂÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¬ƒƒ

B˙eÓˆÚ בעצמו הוא ברוך  הקדוש «¿
האמורים. מהעולמות שלמעלה

ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (Â»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
wÚL ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ«

‰„BÚ‰ השנה ראש של  הכללית »¬»
‡È‰ הביטול ÈÁa˙עניין  ˙BÈ‰Ï ƒƒ¿ƒ¿ƒ«

‰B‡ÎÏc ,˜ÈÊÁÓ Ô˜È ÈÏk¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿»
eÈ˙Ba Ó‡ÓÏ ˙BÒ ‰Ê È‰¬≈∆≈¿«¬««≈

Ï"Ê16 בין הבדל  יש כי  cÓ˙שאמרו  «ƒ«
‰"aw‰ שבמידת ודם בשר  למדת «»»

הוא הקדוש  ÏÓ‡ברוך  ÈÏk¿ƒ»≈
BÈ‡ Ô˜È ÈÏk ,˜ÈÊÁÓ«¬ƒ¿ƒ≈»≈

,˜ÈÊÁÓ ודם בשר  במידת ואילו  «¬ƒ
מחזיק  ריקן  כלי  שרק הנכון  הוא ההיפך 

מביאה  והגמרא מחזיק אינו  מלא וכלי 

שכאשר  נאמר  בהם פסוקים כך  על 

והוא  ה' מצוות את שומר  האדם

ה' לברכות זוכה הוא אזי  מלא", "כלי  CÈvLבבחינת ÔeÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆»ƒ
‡˜Âc ‡ÏÓ ÈÏk ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï של המעלה את מדגישים כאן  ומדוע ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈«¿»

ריקן "?. "כלי 
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טו      

ה ּגּוף  ׁשּמּצד  לפי ּכלל , סתירה  זֹו אין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבאמת 

ריקן, ּכלי ּבבחינת  להיֹות  צרי ה ּבהמית  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָונפ ׁש

ּבבחינת  להיֹות  צרי האלקית  נפ ׁש מ ּצד  ְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָֹאבל 

ּדת ֹורה  ּבענינים  מלא  ּכלי ׁשּיהיה  והינּו מלא , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכלי

ז"ל  ר ּבֹותינ ּו מ ּלׁשֹון ה ּנה  יֹותר , ּובעמק  ְְְִִִֵֵֵֶַַֹּומצ ֹות .

ּכלי  להי ֹות   ׁשּצרי עצמ ֹו הענין ׁשּבא ֹות ֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמ ׁשמע 

צרי עצמ ֹו זה  ּבענין מחזיק , ריקן ּדכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָריקן,

ר ּבֹותינּו מאמר  ֿ ּפי על  ויּובן מלא , ּכלי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהיֹות 

ּבֹו ׁשּיׁש למי א ּלא  חכמה  נֹותן ה ּקּב"ה  אין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָז"ל 

ׁשּנאמר  לח ּכימין 53חכמה , חכמתא  ואין 54יהיב  , ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

כ ּו' וג ּבֹור  חכם  על  א ּלא  ׁשֹורה  .55ה ּׁשכינה  ְְִִֶַַָָָָָ

ּתּתאה  ׁשחכמה  ה ּוא , ענינֹו ה ּקּבלה  ְְְִִֶַַַָָָָָָָּובא ֹות ּיֹות 

ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ויּובן ע ּלאה . לחכמה  ּכלי ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָהיא 

אליו, ער ֹו ֿ ׁשּבאין לתלמיד  ׂשכל  ה ּמׁשּפיע  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמרב 

והינּו ּדוקא , מלא  ּכלי להיֹות  ה ּתלמיד  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּצרי

יׁש ה ּמׁשּפיע  הרב  ּכא ׁשר  ּגם  ּכי ׂשכל , ּבר  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיהיה 

יד ּוע  הרי מ ׁשּפיע , ׁשל  ה ּמעל ֹות  ּכל  את  ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָל ֹו

אר ֹויפשטעלן,56ה ּמאמר  ניט  מען קען קא ּפ א  ְְְֲִֶֶֶַַַַָָ

עם  ּוביחד  ׂשכל . ּבר  יהיה  ׁשה ּתלמיד  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּובהכרח 

ריקן, ּכלי ּגם  להיֹות  ה ּתלמיד  צרי ְְְִִִִֵֶַַַָָזה ,

ּבּת57ּכמאמר  מרה  זֹוזרק  ׁשּלא  והינּו, למידים , ְְְְְֲִִֶַַַַַָָֹֹ

את  לר ֹוקן  צרי ה ּׂשכל  ק ּבלת  ׁשּבׁשעת  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד 

זרים  מרצ ֹונֹות  (זי (א ֹויסליידיקן ְְְְִִִֵֵַָעצמ ֹו

ּבענין  ׁשּגם  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  ל ּׂשכל , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹהמבל ּבלים 

ּבזה  ל ּׂשכל , ּכלי ׁשהיא  עצמ ּה וה ׂשגה  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָההבנה 

ׁשּגם  מ ּזה , ויתרה  ריקן, ּכלי להיֹות  צרי ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגּופא 

ּכלי  להיֹות  צרי ל ֹו ׁשּמׁשּפיע  עצמ ֹו זה  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבענין

א ּלא  ּבּׂשכל  מא ּומה  יח ׁשב  ׁשּלא  והינּו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹריקן,

יח ׁשב  אם  ׁשהרי ׁשהם , ּכמ ֹו הרב  ּדברי את  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹיק ּבל 
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˙Ó‡aL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ כלי" ועל  אחד  מצד  ריקן " "כלי  על  ההדגשה «»ƒ¿»∆∆¡∆

שני  מצד  LÙÂמלא" Ûeb‰ „vnL ÈÙÏ ,ÏÏk ‰È˙Ò BÊ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿»¿ƒ∆ƒ««¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ האדם,Ô˜È ÈÏk ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CÈˆ את לבטל  היינו  ««¬ƒ»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈»

הדרך  זו  ודווקא הבהמית והנפש מהגוף שנובעים שלו  המציאות ואת הישות

אלוקי  אור  וקולט "מחזיק" להיות

‰‡È˜Ï˙בנפשו  LÙ „vÓ Ï‡¬»ƒ«∆∆»¡…ƒ
CÈˆ האדם˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï »ƒƒ¿ƒ¿ƒ«

ÈÏk ‰È‰iL eÈ‰Â ,‡ÏÓ ÈÏk¿ƒ»≈¿«¿∆ƒ¿∆¿ƒ
˙BˆÓe ‰B˙c ÌÈÈÚa ‡ÏÓ»≈¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿

ה'. ברכת את לקבל  הדרך  ∆…¿ÓÚe˜וזו 
eÈ˙Ba ÔBLlÓ ‰p‰ ,˙BÈ≈ƒ≈ƒ¿«≈

Ï"Ê כלי" בין  ההבדל  את שאמרו  «
אחת  באימרה ריקן " ל "כלי  מלא"

BÓˆÚ ÔÈÚ‰ B˙B‡aL ÚÓLÓ«¿«∆¿»ƒ¿»«¿
CÈvL האדם,Ô˜È ÈÏk ˙BÈ‰Ï ∆»ƒƒ¿¿ƒ≈»

‰Ê ÔÈÚa ,˜ÈÊÁÓ Ô˜È ÈÏÎcƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿»∆
CÈˆ BÓˆÚ האדם˙BÈ‰Ï גם «¿»ƒƒ¿

ÔeÈÂ ,‡ÏÓ ÈÏk אין זאת בכל  איך  ¿ƒ»≈¿»
סתירה Ó‡Óכאן  ÈtŒÏÚ«ƒ«¬«

Ô˙B ‰"aw‰ ÔÈ‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«≈«»»≈
Ba LiL ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓÎÁ»¿»∆»¿ƒ∆≈

Ó‡pL ,‰ÓÎÁ53 דניאל בספר  »¿»∆∆¡«
ÔÈÓÈkÁÏ ‡˙ÓÎÁ È‰È54, נותן ¿ƒ»¿¿»¿«ƒƒ

לחכמים ‰ÈÎM‰חכמה ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»
Ba‚Â ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ ‰BL»∆»«»»¿ƒ

'eÎ55‰Ïaw‰ ˙Bi˙B‡e .¿ƒ««»»
‰‡zz ‰ÓÎÁL ,‡e‰ BÈÚƒ¿»∆»¿»«»»
האדם  חכמת היינו  התחתונה, החכמה

הזה ÓÎÁÏ‰בעולם ÈÏk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿»
‰‡lÚ החכמה העליונה, החכמה ƒ»»

שהחכמה ÔeÈÂהאלוקית. לכך  הטעם ¿»
החכמה  את לקבל  הדרך  היא שלמטה

Óשלמעלה ÏLÓŒCcŒÏÚ«∆∆»»≈«
ÏÎNמורה  ÚÈtLn‰ שכלי רעיון  ««¿ƒ«≈∆

,ÂÈÏ‡ CBÚŒÔÈ‡aL „ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ∆¿≈¬≈»
שלו  וההבנה הידע רמת שבין  תלמיד 

שאין  עד  עצום פער  יש הרב של  לזו 

דמיון  כל  ‰ÈÓÏz„ביניהם CÈvL∆»ƒ««¿ƒ
eÈ‰Â ,‡˜Âc ‡ÏÓ ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»≈«¿»¿«¿

,ÏÎN a ‰È‰iL התלמיד אם ורק ∆ƒ¿∆«≈∆
רבו  של  העצומה מחכמתו  במוחו  לקלוט מסוגל  הוא חכם Ìbעצמו  Èkƒ«

Ïk ˙‡ BÏ LÈ ÚÈtLn‰ ‰ L‡k,ÚÈtLÓ ÏL ˙BÏÚn‰ «¬∆»«««¿ƒ«≈∆»««¬∆«¿ƒ«

כי  לתלמיד  החכמה את להעביר  כדי  בכך  די  ‰Ó‡nלא Úe„È È‰56 ¬≈»«««¬»
ÔÏÚË˘ÙÈB‡ ËÈ ÔÚÓ ÔÚ˜ t‡˜ להציב ‡ אפשר  אי  מילולית: , «»∆∆ƒ«¿¿∆¿

'לייצר ' אפשרות אין  עצמו  מצד  שכל  אין  לתלמיד  אם כי  היא והכוונה ראש

שכל  הרב ÁÎ‰eלו  של  שכלו  את לקלוט מסוגל  יהיה שהתלמיד  וכדי  ¿∆¿≈«
אלא ברירה עצמו ÈÓÏz‰L„אין  ∆««¿ƒ

ÏÎN a ‰È‰È כלי" בבחינת וחכם, ƒ¿∆«≈∆
ˆCÈמלא". ,‰Ê ÌÚ „ÁÈe¿««ƒ∆»ƒ

,Ô˜È ÈÏk Ìb ˙BÈ‰Ï „ÈÓÏz‰««¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»
והמציאות  הישות ביטול  מתוך  ללמוד 

Ó‡Ók57‰Óשלו  ˜Ê ¿«¬«¿…»»
,ÌÈ„ÈÓÏza להיות צריך  שהלימוד  ««¿ƒƒ

ופחד  מורא של ) מסוימת (מידה מתוך 

המלמד  הרב המושג eÈ‰Â,מפני  ¿«¿
משמעו  בתלמידים" מרה …∆lL‡"זרוק

˙Ïa˜ ˙ÚLaL „Ïa BÊƒ¿«∆ƒ¿««»«
ÏÎO‰ לדברי מאזין  התלמיד  כאשר  «≈∆

הרעיון  את לקלוט ומשתדל  הרב

‡˙התלמיד ˆCÈהשכלי  Ô˜BÏ »ƒ¿≈∆
(CÈÊ Ô˜È„ÈÈÏÒÈB‡) BÓˆÚ«¿¿≈ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏÓ‰ ÌÈÊ ˙BBˆÓ≈¿»ƒ«¿«¿¿ƒ

,ÏÎOÏ מחשבות מתוכו  לסלק «≈∆
שעשוי  דבר  אחר , נושא בכל  ותאוות

של  הרעיונות את מלקלוט לו  להפריע

דברי  בקליטת לחלוטין  ולהתרכז  הרב

Ê‡˙,הרב  „BÚ ‰p‰"מרה ל "זרוק ƒ≈…
נוספת  משמעות ÔÈÚaיש ÌbL∆«¿ƒ¿«

dÓˆÚ ‰‚N‰Â ‰‰‰ רק (לא «¬»»«¬»»«¿»
אליה) ÏÎOÏבהכנות ÈÏk ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«≈∆

השכלי , הרעיון  לקליטת ∆«Êa‰האמצעי 
‡Ùeb עצמוÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈˆ »»ƒƒ¿¿ƒ
,Ô˜È לשלב נדרש שהתלמיד  כלומר  ≈»

ועליו  מלא" "כלי  להיות הצורך  בין 

חכם  הדברים להיות את לקלוט ומסוגל 

הצורך  ובין  משפיע שרבו  העמוקים

מתוך  וללמוד  ריקן " "כלי  להיות

וריכוז  האישיים הרצונות דחיית ביטול ,

ÔÈÚaמוחלט  ÌbL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿ƒ¿»
BÏ ÚÈtLnL BÓˆÚ ‰Ê כדי גם ∆«¿∆«¿ƒ«

את  לו לקלוט משפיע שהרב הרעיון 

CÈˆ התלמיד,Ô˜È ÈÏk ˙BÈ‰Ï »ƒƒ¿¿ƒ≈»
ÏÎOa ‰Óe‡Ó LÁÈ ‡lL eÈ‰Â שעה לקבל באותה מתרכז  שהוא ¿«¿∆…«¿…¿»«≈∆

הרב  דברי  את Ì‰L,ולקלוט BÓk ‰ Èc ˙‡ Ïa˜È ‡l‡∆»¿«≈∆ƒ¿≈»«¿∆≈
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טז   

עם  מערבת  הרב  ה ׁשּפעת  ּתהיה  אזי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּׂשכל ,

הע ּקר , וה ּוא  זאת  וע ֹוד  ה ּתלמיד . ׁשל  ְְְְִִִֶַַָָֹׂשכל ֹו

ה ּנׁשּפע , הענין א ֹוד ֹות  ּבׂשכל ֹו ׁשּיח ׁשב  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּבׁשעה 

מק ּבל  ואינֹו הרב  ּדברי את  מא ּבד  זֹו ּבׁשעה  ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרי

יֹותר , ע ֹוד  ּגר ּוע  ענין ׁשּזה ּו ּדבריו, ּכל  ְְִֵֶֶֶַָָָָָאת 

ּגר ּוע  הא ֹור  ׁשּסּלּוק  לעיל  ּׁשּנת ּבאר  מה   ּדר ֿ ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל 

ּבעב ֹודה , יּובן כן ּוכמ ֹו ּברע . מה ּירידה  ְְֲִֵֵֵַָָָָָָיֹותר 

להיֹות  צרי עצמ ֹו הענין ּובא ֹות ֹו אחת  ְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשּבבת 

להיֹות  ׁשּצרי היֹות  ּדעם  ריקן, ּוכלי מלא  ְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָּכלי

עצמ ֹו ּבזה  ה ּנה  ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  ּבענינים  מלא  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּכלי

ואז  ּבב ּטּול , ׁשּיהיה  והינּו ריקן, ּכלי להיֹות  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָצרי

אלק ּות . להמ ׁשכת  ק ּבּול  ּכלי ְְְֱֲִִֶַַַָֹנע ׂשה 

על e‰ÊÂז) קאי ּבחד ׁש ג ֹו', ׁשֹופר  ּבחד ׁש ּתקע ּו ¿∆ְִֵֶֶַַַָָֹֹ

התח ּדׁשּות  נע ׂשה  ׁשּבֹו ֿ ה ּׁשנה  ְְֲִֶֶַַַָָֹרא ׁש

ׁשל  ענין אין ה ּׁשנה  ּדבכל  ה ּׁשנה , ּכל  על  ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהח ּיּות 

ׁשּנמ ׁש) ה ּכלל  מן המ ׁשכה  רק  א ּלא  ְְְִִִֶֶַַַָָָָָח ּדּוׁש,

ֿ ה ּׁשנה  ּברא ׁש אבל  ה ּפרט , אל  ֿ ה ּׁשנה ) ְְְֲֶַַַָָָָָָֹֹּברא ׁש

אחת  ׁשנה  על  רק  ׁשּנמ ׁשכת  הח ּיּות  ח ּדּוׁש ְִִֶֶֶַַַַַַָָה ּוא 

ּפעם  ע ֹוד  נמ ׁשכת  ה ּׁשני  ֿ ה ּׁשנה  ּוברא ׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבלבד ,

רא ׁשֿ ׁשה ּוא  ּוב 'חד ׁש' ה ּׁשנּיה . ה ּׁשנה  על  ְִֶֶַַַַַָָָֹֹח ּיּות 

ענין  ׁשה ּוא  ה ּׁשֹופר , עב ֹודת  להיֹות  צרי ְְֲִִִֶַַַַָָָָה ּׁשנה 

צרי וגם  ּכּנ"ל , האב ֹות  ֿ ידי ׁשעל  ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָההמ ׁשכה 

ה ּתׁשּובה  עב ֹודת  על  ׁשּבּׁשֹופר  הרמז ְְֲִֶֶֶַַַַָָָלהיֹות 

הד ' ּובכן ענין ׁשה ּוא  ּדרא ), אכ ׁשר  לא  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹ(ּכא ׁשר 

חק  ה ּוא , ליׂשראל  חק  ּכי ׁשּמס ּים  וזה ּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹּכּנ"ל .

ׁשּפֹועל  ׁשּמּלמעלה , ּבֹולט ' ה 'ח ֹותם  ְְִֵֵֶֶַַָָה ּוא 

ּבח  יׂשראל  ׁשֹוקע ּבנׁשמ ֹות  ח ֹותם  ּד'ח ֹותם ינת  , ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

עצמית , אהבה  המ ׁשכת  ה ּוא  ׁשּמּלמעלה  ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּבֹולט '
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ÏÎOa LÁÈ Ì‡ È‰L ולבחון שלו בדברים להתבונן  כך  בתוך  וינסה ∆¬≈ƒ«¿…«≈∆

לפי  שלו ,אותם ÌÚההבנה ˙ÚÓ ‰ ˙ÚtL‰ ‰È‰z ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¿»«»«¿…∆∆ƒ
„ÈÓÏz‰ ÏL BÏÎN הרב דברי  את לקלוט מהתלמיד  ימנע הזה והעירוב ƒ¿∆««¿ƒ

כראוי .

˙‡Ê „BÚÂ נוספת סיבה קיימת ¿…
של  מחשבה לשלול  יש שבגללה

קליטת  כדי  תוך  שלו  בשכלו  התלמיד 

הרב  ‰wÚ,דברי  ‡e‰Â זה וטעם ¿»ƒ»
מאשר  יותר  ««¿∆ÚLaL‰הקודם חשוב

LÁiL התלמיד˙B„B‡ BÏÎNa ∆«¿…¿ƒ¿
,ÚtLp‰ ÔÈÚ‰ לבחון וינסה »ƒ¿»«ƒ¿»

שלו  ההבנה כלי  לפי  בו  ≈¬‰Èולעיין 
BÊ ‰ÚLa את מפעיל  הוא  שבה ¿»»

התלמיד  הרי  שלו  ‡˙השכל  „a‡Ó¿«≈∆
‰ Èc אליו BÈ‡Âשמושפעים ƒ¿≈»«¿≈

,ÂÈc Ïk ˙‡ Ïa˜Ó הרב של  ¿«≈∆»¿»»
חלק  רק קולט ÔÈÚמהם אלא e‰fL∆∆ƒ¿»

,˙BÈ „BÚ Úeb העניין מאשר  »«≈
שנובע  החיסרון  היינו  לעיל  האמור 

הרב  לשכל  התלמיד  שכל  בין  מעירוב

a˙pM ‰Ó CcŒÏÚÏÈÚÏ ‡ «∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
הבלתי  והחמדה המחשבה חומרת לגבי 

‰‡Bרצויה  ˜elqL העובדה ∆ƒ»
בדברים  עוסק לא האדם שעה שבאותה

ומצוות  תורה של  »«Úebחיוביים
Úa ‰„Èi‰Ó ˙BÈ והנזק ≈≈«¿ƒ»»»

וחמור  גדול  האור  וכך שבהפסד  יותר ,

קליטת  אי  של  ההפסד  – לענייננו  גם

של  מהעירוב יותר  חמור  הרב דברי 

הרב. שכל  עם התלמיד  שכל 

ÔeÈ ÔÎ BÓÎe בנמשל‰„BÚa ¿≈»»¬»
מהאדם  הנדרשת הכללית ה' בעבודת

השנה, ‡Á˙בראש ˙aL∆¿«««
CÈˆ BÓˆÚ ÔÈÚ‰ B˙B‡e¿»ƒ¿»«¿»ƒ

˙BÈ‰Ï העניינים שני  בין  השילוב ƒ¿
ÌÚcהללו  ,Ô˜È ÈÏÎe ‡ÏÓ ÈÏk¿ƒ»≈¿ƒ≈»¿ƒ

‡ÏÓ ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈvL ˙BÈ‰¡∆»ƒƒ¿¿ƒ»≈
,˙BˆÓe ‰B˙c ÌÈÈÚa וכאמור ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿

הדרך  ה'שזו  ברכות ≈p‰ƒ‰להמשכת
BÓˆÚ ‰Êa לימוד של  עצמה בעבודה המצוות וקיום BÈ‰Ï˙התורה CÈˆ »∆«¿»ƒƒ¿
,Ô˜È ÈÏk ומציאות עצמית  ישות מתחושת Ïeha,ריק ‰È‰iL eÈ‰Â ¿ƒ≈»¿«¿∆ƒ¿∆¿ƒ

Ïea˜ ÈÏk ‰NÚ Ê‡Â ראוי˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Ï. בנשמתו ¿»«¬∆¿ƒƒ¿«¿»«¡…
e‰ÊÂ (Ê בפסוק הפנימי  L„Áaהפירוש ,'B‚ ÙBL L„Áa eÚ˜z ¿∆ƒ¿«…∆»«…∆

È‡˜ הכוונה˙eiÁ‰ ˙eLcÁ˙‰ ‰NÚ BaL ‰M‰ŒL‡ ÏÚ »≈«…«»»∆«¬∆ƒ¿«¿««
העולם  והתהוות לקיום ‰M‰האלוקית ÏÎc ,‰M‰ Ïk ÏÚ למרות «»«»»ƒ¿»«»»

הוא  ברוך  שאומרים שהקדוש (כפי  מחדש הזמן  כל  העולם את ומחיה מהווה

בכל  זאת בכל  בראשית") מעשה תמיד  יום בכל  בטובו  "המחדש בתפילה

LecÁ‡השנה  ÏL ÔÈÚ ÔÈ הייתה לא שמעולם חדשה והמשכה אמיתי  ≈ƒ¿»∆ƒ
‰ÎLÓ‰כמוה, ˜ ‡l‡ והתגלותŒL‡a CLÓpL) ÏÏk‰ ÔÓ ∆»««¿»»ƒ«¿»∆ƒ¿»¿…

,Ët‰ Ï‡ (‰M‰ בפרט יום ‰e‡לאותו  ‰M‰ŒL‡a Ï‡ «»»∆«¿»¬»¿…«»»
˙eiÁ‰ LecÁ הכללית˙ÎLÓpL ƒ««∆ƒ¿∆∆

,„Ïa ˙Á‡ ‰L ÏÚ ˜ ולא ««»»««ƒ¿«
‰ÈMיותר  ‰M‰ŒL‡e הבא ¿…«»»«≈ƒ

eiÁ˙אחריו  ÌÚt „BÚ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«««
‰iM‰ ‰M‰ ÏÚ כך אחר  הבאה ««»»«¿ƒ»

מעולם  הייתה שלא חדשה חיות והיא

הקודש' ב'אגרת הזקן  רבנו  כדברי 

שנה  "ובכל  יד ): (סימן  התניא שבספר 

ומחודש  חדש אור  ומאיר ... יורד  ושנה

מעולם". עדיין  מאיר  היה שלא

‰M‰ŒL‡ ‡e‰L 'L„Á'e«…∆∆…«»»
,ÙBM‰ ˙„BÚ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¬««»

במובן  כמה אשר  בזה נכללים הרוחני 

ראשית  ÔÈÚעניינים, ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰(" ריקן ("כלי  הביטול  של  ««¿»»

Ì‚Â ,Ï"pk ˙B‡‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»»««¿«
˙BÈ‰Ï CÈˆ האדם בעבודת »ƒƒ¿

˙„BÚ ÏÚ ÙBMaL ÊÓ‰»∆∆∆«»«¬«
LÎ‡ ‡Ï L‡k) ‰eLz‰«¿»«¬∆…«¿«

‡c במצב נמצא לא הדור  כאשר  »»
לעבודת  זקוק והאדם נעלה רוחני 

להתקרבות  וכהכנה כתנאי  התשובה

ÔÎeלאלוקות  ÔÈÚ ‡e‰L ,(∆ƒ¿«¿≈
Ï"pk שנתבאר ‰„' ש"ובכן "כפי  «««

בנוסף  הבא התשובה עניין  הוא הרביעי 

שלושת  כנגד  שהם ה"ובכן " לשלושת

האבות.

ÌiÒnL e‰ÊÂ תקעו" הפסוק סיום ¿∆∆¿«≈
הוא  שופר " Á˜בחודש Èkƒ…

‡e‰ ˜Á ,‡e‰ Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈…
,‰ÏÚÓlnL 'ËÏBa Ì˙BÁ'‰«»≈∆ƒ¿«¿»
Ï‡NÈ ˙BÓLa ÏÚBtL∆≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

,Ú˜BL Ì˙BÁ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ«»≈«
בדיבור  השירים (שיר  תורה בלקוטי 

שני  שיש כחותם") "שימני  המתחיל 

השעוה  על  נעשה שוקע, החותם שעל  האותיות ו "אם חותמות של  סוגים

שעל  האותיות ואם ובנמשל בולט. שוקע". השעוה על  נעשה בולט החותם

שתהיה  שגורם בולט חותם בחינת היא למעלה מלמטה העולמות עליית –

גורמת  דלתתא" "אתערותא כי  שוקע חותם למטה, מלמעלה המשכה

מעורר  למטה מלמעלה בולט" שה"חותם להיפך  וכך  דלעילא", "אתערותא

שוקע" "חותם בחינת ישראל  ‰e‡בבני  ‰ÏÚÓlnL 'ËÏBa Ì˙BÁ'c¿»≈∆ƒ¿«¿»
,˙ÈÓˆÚ ‰‰‡ ˙ÎLÓ‰ ישראל לבני  הוא ברוך  ŒÏÚÂמהקדוש «¿»««¬»«¿ƒ¿«
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יז      

ׁשה ּוא  למ ּטה , ׁשֹוקע ' 'ח ֹותם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָועל 

לא  ׁשּכא ׁשר  ּבזה , והענין ריקן. ּדכלי ה ּבּטּול  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹענין

צריכה  אזי ׁשּבּׁשֹופר , ה ּתׁשּובה  לענין צרי א ּלא  אב ֹות , ּדזכ ּות  הענין ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָמס ּפיק 

נע ׂשים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ׁשּמּצד  עצמית  אהבה  הת ּגּלּות  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלהיֹות 

ׁשה ּוא  יעקב , לאלקי מ ׁשּפט  ׁשּזה ּו אלק ּות , להמ ׁשכת  ריקן ּכלי ּבבחינת  ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיׂשראל 

יּו"ד  ּבבחינת  יֹותר  ּולמ ּטה  אנּפין', 'זעיר  ּבחינת  ּביעקב , אלק ּות  המ ׁשכת  ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹענין

ה ּגׁשמ ּיים , ּבּדברים  ּגם  היא  וההמ ׁשכה  ּביֹותר , ה ּתח ּתֹונֹות  ּבּמדרג ֹות  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָעקב ,

וה ּנגלה . ה ּנראה  ּבט ֹוב  ּומת ּקה  ט ֹובה  ל ׁשנה  ט ֹובה  וחתימה  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבכתיבה 
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‰ÊŒÈ„È מלמעלה והתגלות להמשכה Ú˜BL'הודות Ì˙BÁ' ‰NÚ ¿≈∆«¬∆»≈«

.Ô˜È ÈÏÎc Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰hÓÏ¿«»∆ƒ¿««ƒƒ¿ƒ≈»
‡l‡ ,˙B‡ ˙eÎÊc ÔÈÚ‰ ˜ÈtÒÓ ‡Ï L‡kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆…«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆»

ÈÊ‡ ,ÙBMaL ‰eLz‰ ÔÈÚÏ CÈˆ די על לא אלוקות בהמשכת »ƒ¿ƒ¿««¿»∆«»¬«
אלא  השתלשלות' ב'סדר  הרגיל , דרך 

‰‰‡ ˙elb˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿ƒ¿««¬»
B˙eÓˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ∆ƒ««¿

,Ca˙È במעלת לעיל  כמבואר  ƒ¿»≈
של  התקרבות לפעול  וכוחה התשובה

התשובה  בעבודת כי  לאלוקות האדם

בעצמו  הוא ברוך  בקדוש 'מגיע' האדם

Ï‡NÈ ÌÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
˙ÎLÓ‰Ï Ô˜È ÈÏk ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ≈»¿«¿»«
È˜Ï‡Ï ËtLÓ e‰fL ,˙e˜Ï‡¡…∆∆ƒ¿»≈…≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˜ÚÈ«¬…∆ƒ¿««¿»«

,'ÔÈt‡ ÈÚÊ' ˙ÈÁa ,˜ÚÈa ˙e˜Ï‡ המידות היינו  זעירות' 'פנים ¡…¿«¬…¿ƒ«¿≈«¿ƒ
אור  תוספת בהן  שיהיה העליונות ÈÁa˙שבספירות ˙BÈ ‰hÓÏe¿«»≈ƒ¿ƒ«

‰ÎLÓ‰‰Â ,˙BÈa ˙BBzÁz‰ ˙B‚„na ,˜Ú „"eÈ ותוספת »≈««¿≈««¿¿≈¿««¿»»
BË‰ההשפעה ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰È˙Îa ,ÌÈiÓLb‰ ÌÈca Ìb ‡È‰ƒ««¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»»

BËa ‰w˙Óe ‰BË ‰LÏ¿»»»¿À»¿
‰Ï‚p‰Â ‰‡p‰ כפשוטו טוב «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zegpn(iriax meil)

àøîâ
:dpey`xd drcd ,oerny iax zhiya zerc dnk d`ian `xnbd

ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø øîàxaeqy ¨©©¦§¨§¥§©¦¦¨©©£¨§©¦¦§
,dxiyk dgpnd zxy ilka unewd z` ozp `l m`yàø÷ øîàmy) ¨©§¨

(i eiX`n Dz` iYzp mwlg ung dt`z `l'àéä íéLã÷ Lã÷ Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨©¦Ÿ¨¥¦¨Ÿ¤¨¨¦¦
,'íLàëå úàhçk,my`le z`hgl dgpnd z` aezkd yiwd ©©¨§¨¨¨

m`y ,dfn epcnledãáBòì àazecear z` zeyrl `a m` - ¨§§¨
unewdãia,zxy ilka `lek ,ïéîia dãáBò ,(úàhçk)oaxwúàhç ©¨©©¨§¨©¨¦§©¨

.zxy ilka `le oini rav`a wxfp ency
gipdl dvxi m`y epcnl ,my`l mb dgpn yiwd weqtdy dfne

dgpnd z`éìkal lkeidãáBòwifgn xy`k dzcear zeyrl - ©§¦§¨
ilkd z`,íLàk ìàîOaoerny iax zrcly ,my` enk ,xnelk ©§Ÿ¨¨¨

dgpnd mb jk ,odkd ly el`ny cia feg`d ,ilka enc zwixf
gafnd iab lr ewxfle ilka unewd gipdl leki my`l dywedy

.el`nya
:oerny iax zhiya dipy drc `xnbd d`ianøîà éàpé éaøå§©¦©©¨©

n `ed ilk jixv oi`y oerny iax ly enrhyî BöîwL ïåékjez ¥¨¤§¨¦
eäìòî úøL éìkgafnd iab lrBðééîäa eléôà Bøéè÷îe,[ehpa`a±] §¦¨¥©£¥©§¦£¦§¤§¨

Nøç ìL äãé÷îa eléôàåqxg ly ck -. ©£¦¦§¥¨¤¤¤
:oerny iax zhiya ziyily drc `xnbd d`ianøa ïîçð áø©©§¨©

íéãBî ìkä ,øîà ÷çöé[oerny iax mb-]Lecé÷ ïeòhL õîBwa ¦§¨¨©©Ÿ¦©¤¤¨¦
,unwpy xg`l zxy ilkaxg`ly ,oerny iax xaeqy `l`

.gafnd iab lr exihwdle ecia ezgwl leki zxy ilk eyciwy
:`iig iaxc dixa dcedi iax lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

`ziixaa(g"d `"t migafc `ztqez),íéöòå íéøáàå íéáìç øè÷äly ¤§¥£¨¦§¥¨¦§¥¦
dkxrnïìòäLgafnlìàîOa ïéáe ïéîia ïéa éìka ïéa ãia ïéa ¤¤¡¨¥©¨¥©§¦¥©¨¦¥©§Ÿ

ïìòäL äðBáläå úøBèwäå õîBwä ,ïéøLkgafnléìka ïéa ãia ïéa §¥¦©¤§©§¤§©§¨¤¤¡¨¥©¨¥©§¦
,ïéøLk ìàîOa ïéa ïéîia ïéaxihwdl odkd i`yxy x`ean ixd ¥©¨¦¥©§Ÿ§¥¦

,l`nya oiae oinia oia cia unewdeàúáeéz`kxit ±lcixaéaø §§¨¦©¦
àéiç éaøc déøa äãeäé,oinia wx xihwn cia xihwnyky xaeqy §¨§¥§©¦¦¨

iax zrcl gxkda ,cia unew zxhwd dxiyknd ef `ziixae
.zxy ilk `ll xyk unew xaeqy ,zipyp oerny

:`xnbd zvxzn,éðz÷ ïéããöì ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø Cì øîà̈©¨©¦§¨§¥§©¦¦¨¦§¨¦¨¨¥
eyexit oi` ,'l`nya oia oinia oia' `ziixaa dpypy dn xnelk
`a m`y `l` ,l`nya oiae oinia oia unewd z` feg`l i`yxy

unewd z` feg`l,ãiaelhil el yiïéîiaefg`l `a m`e ,`weec ©¨©¨¦
,éìkaelhil i`yxïéîia ïéae,ìàîOa ïéádcedi iaxk `ed dfe ©§¦¥©¨¦¥©§Ÿ

,ilka dcaerl `a m`e ,oinia elhi cia dcaerl `a m`y ,xaeqy
.l`nya oiae oinia oia elhi

ycwl jixv oerny iaxl s`y xaeqy ongp ax lr dywn `xnbd
:zxy ilka unewd z`òîL àzepipy .ongp ax ixack `ly ¨§©

,`ziixaa÷î àlL BöîjezBLcé÷å ,úøL éìkevnwy xg`l - §¨¤Ÿ¦§¦¨¥§¦§
epzpå ,úøL éìëa àlLjkBìòä,gafnd iab lràlL Bøéè÷äå ¤Ÿ§§¦¨¥§¤¡§¦§¦¤Ÿ

ìeñt ,úøL éìëa`ly unewe ,unewd ycwzp `ly iptn ,unewd §§¦¨¥¨
.leqt ycwzpïéøéLëî ïBòîL éaøå øæòìà éaøunewd z`ïzîa ©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦§©©

jezldéìkxn`y ongp ax lr dywe ,zxy ilk epi`y elit`e §¦
.`weec 'zxy ilk' jeza unew yeciw jixv oerny iaxl mby

oi`y 'ilk ozna' `ziixad ixaca yxtz l` :`xnbd zvxzn
jk `l` ,zxy ilk jixvàîéàizni`n ,`ziixad ixaca qexbz ± ¥¨

,zxy ilka jxev oi`êìéàå éìk ïznî±ilka unewd ozipy xg`l ¦©©§¦§¥©
ekiledl leki `l` ,zxy ilk oerh epi` aey ,ycwzpe zxy
ilk jixvn oerny iax mb mlerle .zxy ilka `ly exihwdle

.unewd z` ycwl zxy
:ongp ax lr `iyew cer dywn `xnbdòîL àzaxk `ly di`x ¨§©

.zxy ilka unewd z` ycwl jixvn oerny iax mby xn`y ongp
,`ziixaa epipy,íéøîBà íéîëçåznxddõîB÷dgpnd onïeòè ©£¨¦§¦¤¨

î BöîB÷ ,ãöék .úøL éìkjezBìòîe ,úøL éìëa BLc÷îe ,úøL éìk §¦¨¥¥©§¦§¦¨¥§©§§§¦¨¥©£
.úøL éìëa Bøéè÷îeeî BöîwL ïåék øîBà ïBòîL éaøjez,úøL éìk ©§¦¦§¦¨¥©¦¦§¥¥¨¤§¨¦§¦¨¥

BìòîgafnlBiãå úøL éìëa àlL Bøéè÷îelr xhwedy unewd - ©£©§¦¤Ÿ¦§¦¨¥§©
jxev oi` oerny iax zrcly `ziixaa x`eane .xyk gafnd iab
jixvy xn`y ongp ax lr dywe ,zxy ilka unewd z` ycwl

.eycwl
,oerny iax zrca `ziixad ixac z` yxtz l` :`xnbd zvxzn

jk `l` ,eycwl zxy ilka unewd z` ozil jixv oi`yàîéà¥¨
,[qexbz±]BLc÷å BöîwL ïåékepzpy ici lrajezúøL éìëepi` ¥¨¤§¨§¦§§§¦¨¥

`l` ,zxy ilk cer oerhBøéè÷îe Bìòîzxy ilk `ll.Biãå ©£©§¦§©
:ongp ax lr `iyew cer d`ian `xnbdòîL àzaxk `ly di`x ¨§©

,`ziixaa epipy .ongpBðéîéa õî÷,zxy ilka ozp `leïúðå ¨©§§¦§¨©
,Bðéîéì øéæçé ,BìàîNazeceard x`y mb oinia unwy zeidy §§Ÿ©£¦§§¦

ozpy xg`l m` la` .oinia zeyridl zekixvBìàîNa§§Ÿ
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א


